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Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλελέρ 2020-2023 Α΄ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 

2020 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 19.30  συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο 

Κιλελέρ ύστερα από την αριθμ.28812/2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και 

δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  σύμφωνα με  

ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ./20764 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και κατόπιν των  όσων  προβλέπονται από το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του  ν. 4555/2018, β. Το άρθρο 10 παρ. 1 

της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του(άρθρο 10) (ΦΕΚ Α΄ 55) και   γ. την με αρ. Πρωτ. 18318/13.03.2020 

(ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6 1ΑΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:        
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1- Τσινούλης Τριαντάφυλλος 

2.- Χλιάπη Γκουνιαρούδη Βασιλική 2.- Πινάκα Ιωάννα 
3.- Καλέτσιος Σπυρίδων 3.Φασφαλής Αντώνιος 

4.- Χατζούλης Αχιλλέας  

5.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

6.- Χονδρονάσιος Αλέξανδρος  

7. Χατζούλης Χρήστος  

8. Νταφόπουλος Σωτήριος  

9. Φιλιππούλης Κων/νος  

10.- Μπακαλόπουλος Ιωάννης  

11. Ρεντζιάς Αντώνιος  

12. Κουκούτσης Ιωάννης  

13. Ζωιοπούλου Χριστοδουλου Ελένη  

14.- .Καρυούδης Γεώργιος  

15.- Μούσιος Απόστολος  

16. Μούσιος Αθανάσιος  

17. Ακριβούλης Γεώργιος  
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18. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή  

19.- Χατζούλης Βασίλειος  

20.Ζαχαριάς Ιωάννης  

21. Μακρόπουλος Αθανάσιος  

22 Νανούλης Θεοφάνης  

23.-Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος  

24.Σταμουλάκης Βασίλειος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του Δήμου 

υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι: 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την αριθμ. 5/2020 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο την έγκριση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλελέρ 2020-2023 Α΄Φάση 

Στρατηγικός Σχεδιασμός όπως παρακάτω: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Α.1 ΣΚΟΠΟΣ-ΔΟΜΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Σκοπός σύνταξης 

Στο άρθρο 266 του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με : 

1) το N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ')- Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα τα άρθρα 

175 & 176 και  

2) το Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α')- «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

και ειδικότερα το άρθρο 7, 

αναφέρονται τα εξής : 

Αρθρο 266 : Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων 

1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο 

εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα. 

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος 

για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να 

εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς 

και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η 

κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το 

πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό 

πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση 

αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την 

κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της 

Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τη δομή, τις 

προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, 

αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

1Α. Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι η προώθηση της 

εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, 

στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία 

δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και 

περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. 

Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που 

απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά 

προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ 

απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου 

και συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου. 

Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και δημόσιας 

διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά 

Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και 

διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του 

ν. 4305/2014.» 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Στο Άρθρο 9 «Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 

τεύχος Α’): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» αναφέρεται ότι 

«Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων και των περιφερειών 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 

επιχειρησιακού προγράμματος που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι 

τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των 

προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό 

στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά 

και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 

προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.» 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') 

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» -η έκδοση της οποίας 

γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 43024/5.11.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν.Δνση Οικον. 

Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης/ Δνση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής Τ.Α./ Τμήμα Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων ΟΤΑ, οι Δήμοι πρέπει εντός του 1ου εξαμήνου της δημοτικής περιόδου να καταρτίζουν 

πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα (με το υπ’ αριθμ. 8586/31-3-2015 έγγραφο  του Υπ. Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γεν. Δνση Οικ. Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης/Δνση Οικον. & Αναπτ. 

Πολιτικής ΤΑ/Τμ. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ, δόθηκε η δυνατότητα παράτασης ολοκλήρωσης 

κατάρτισής τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος). Ακολούθως, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

εξειδικεύονται σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Στα πλαίσια αυτά, ξεκίνησε την λειτουργία του στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://epota.ypes.gr ένας ειδικός διαδικτυακός τόπος υποστήριξης και ενημέρωσης σε 

ότι αφορά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Στην παρούσα φάση είναι ενεργός ο 

αντίστοιχος σύνδεσμος http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Business/. 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι η προώθηση της Δημοτικής και της 

εσωτερικής ανάπτυξης του, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν σήμερα.  

Βασικές επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να αποτελούν: 

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, με απώτερους σκοπούς τα εξής: 

1. προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη 

διασφάλιση της ποιότητας ζωής 

2. βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του 

3. βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης 

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 

1. στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

2. στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου 

προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

3. στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού 

προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να 

επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: 

1. Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις) 

http://epota.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Business/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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2. Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι 

3. Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) 

Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα 

οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς.  

Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του 

Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό  και 

διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών 

ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 

 

Χαρακτηριστικά 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 

ΟΤΑ (δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο). 

 Αποτελεί το πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του. 

 Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του 

προγραμματικού του κύκλου. 

 Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του 

 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν 

με σαφώς καθορισμένο τρόπο (αιρετά όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με 

σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ, φορείς του διοικητικού 

συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η 

επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων/δαπανών, πόρων, 

εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 

 Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού πρέπει να στηρίζεται: στην ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως 

αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.  

 Αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των 

οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου 

να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

 Αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη 

δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος 

εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 

 

Δομή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής 

ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού 

σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και 

αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΤΑ Α' βαθμού. Στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η 

οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων και παράλληλα εξειδικεύονται οι 

δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 η 

δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ως εξής:   

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

1. Στρατηγικό Σχέδιο. 

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο έχει τους παρακάτω σκοπούς : 

i. αποτύπωση των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου 

του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη 

κατάσταση, 

ii. διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι κατευθυντήριες αρχές, που 

πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, 

iii. προσδιορισμός της στρατηγικής του Ο.Τ.Α προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του. 

 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που αποτελεί την Β’ φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

αποβλέπει: 

i. στον προσδιορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 

προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της 

μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη 

μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, 

ii. στην εξειδίκευση κάθε μέτρου σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, 

κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων 

ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, 

iii. στον προσδιορισμό των δράσεων υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών 

διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων 

μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και 

σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης 

στις συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς, 

iv. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου, 

v. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, 

vi. συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές και συμπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας 

προγραμματισμού, 

vii. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις 

άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, 

viii. εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε 

έτος της πενταετίας, 

ix. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος 

για κάθε έτος της πενταετίας, 

x. καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης. 

 

Για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης αυτού οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος και ορίζονται 

ως κατωτέρω:  

1. Δείκτες Αποτελέσματος 

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται οι Δείκτες αποτελέ-

σματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του. Οι Δείκτες Αποτελέσματος 

είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγος δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) 

τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσο-

τικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση 

της προόδου επίτευξής τους. 

2. Δείκτες Εισροών 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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Οι Δείκτες Εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους 

πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης Δεί-

κτης Εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπο-

λογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ. 

3. Δείκτες Εκροών 

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις 

εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Οι εκροές είναι τα επιχει-

ρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται 

ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι). 

Γενικά, οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να 

καταστούν μετρήσιμοι. Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή - στόχος για κάθε δράση. 

 

Διαδικασία εκπόνησης 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 41179/23.10.2014 απόφασης ΥΠ.ΕΣ, τα βασικά σημεία που 

αφορούν τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχουν ως εξής: 

 Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της 

δημοτικής περιόδου.  

 Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με 

ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, καταχωρίζεται στην 

ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να αναθεωρηθεί μετά τη σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης 

αξιολόγησης. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του 

απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι 

δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 

 Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνει ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων 

επιλεγμένα στοιχεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με σκοπό την επεξεργασία τους για τη 

χάραξη εθνικής πολιτικής μέσα από την εποπτεία και παρακολούθηση της αναπτυξιακής και 

λειτουργικής πορείας των δήμων. 

 

Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά που εκπονείται από τον Δήμο 

Κιλελέρ υπό την σημερινή διευρυμένη του μορφή με την εφαρμογή του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ανωτέρω νόμου, συγκροτήθηκε ο Δήμος Κιλελέρ με έδρα τη Νίκαια και 

ιστορική έδρα το Κιλελέρ αποτελούμενος από τους καταργούμενους δήμους: Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνος, 

Νίκαιας και Πλατυκάμπου. 

Ο Δήμος Κιλελέρ έχει εκπονήσει και τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα που υποχρεούνταν από την 

σύσταση του ως Καλλικρατικός και συγκεκριμένα : 

1. Το 1ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορούσε την Δημοτική περίοδο 2011-14 και είχε εγκριθεί  με την 

υπ΄αριθμ. 22/2013 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΕΝ-ΣΤΙ). 

2. Το 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορούσε την Δημοτική περίοδο 2015-19 και είχε εγκριθεί  με την 

υπ΄αριθμ. 96/2017 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ (ΑΔΑ: 7Ξ3ΠΩΕΝ-ΚΜΓ)  

 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

 

 
Διάγραμμα 1 : Διαδικασία κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου  

 

Στα διαγράμματα  που ακολουθούν απεικονίζεται: 

1. το μεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  και 

2. η αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 

 
Διάγραμμα 2: Μεθοδολογικό πλαίσιο κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 
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Διάγραμμα 3: Βήματα σχεδιασμού, εκπόνησης & ολοκλήρωσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 

 

Α.2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2020-23 του Δήμου Κιλελέρ λήφθηκαν 

υπόψη  τα εξής: 

1. Άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α΄/08-

06-2006). 

2. Άρθρο 266 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Εγκύκλιος 45/58939/25-10-2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το σκοπό την διάρθρωση και τους στόχους των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

4. Εγκύκλιος 66/50837/14-09-2007 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Ε.Π. ΟΤΑ 

Α΄βαθμού. 

5. Π.Δ.185/12-09-2007 (ΦΕΚ 221/Α΄/12-09-2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 

213/Α΄/29-09-2011). 

6. «Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.» που εκπόνησε και διέθεσε στους 

Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

7. Την αριθμ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019». 

8. N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ')- Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα τα 

άρθρα 175 & 176. 

9. Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α')- «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 7. 
 

Επίσης, αξιοποιήθηκαν τα προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δήμου Κιλελέρ και 

συγκεκριμένα: 

 Το 1ο Ε.Π. (Δημοτική περίοδος 2011-14) όπως αυτό είχε εγκριθεί  με την υπ΄αριθμ. 22/2013 απόφαση 

του Δ.Σ. Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΕΝ-ΣΤΙ). 

 Το 2ο Ε.Π. (Δημοτική περίοδος 2015-19) όπως αυτό είχε εγκριθεί  με την υπ΄αριθμ. 96/2017 απόφαση 

Δ.Σ. Κιλελέρ (ΑΔΑ: 7Ξ3ΠΩΕΝ-ΚΜΓ).

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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1.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1.1.1 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ 

1.1.1.1 Ιστορικό συνένωσης-διοικητική διαίρεση 
Ο Δήμος Κιλελέρ προήλθε από την συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων (νυν Δημοτικές 

Ενότητες) : Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα, Νίκαιας και Πλατυκάμπου σε εφαρμογή του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διοικητική έδρα ορίστηκε η Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ (Χάρτης 1). 

 
Χάρτης 1: Διοικητική διαίρεση Δήμου Κιλελέρ (ΠΗΓΗ: «Σχέδιο Δράσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήµου Κιλελέρ», ΟΜΑΣ Α.Ε, 

2017). 

 

Η επιμέρους διοικητική διαίρεση του Δήμου Κιλελέρ σε Δημοτικές Ενότητες, Κοινότητες και 

οικισμούς  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 1: Διοικητική διαίρεση Δήμου Κιλελέρ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

I. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

 

1) Αρμενίου 1. Αρμένιο 

2) Μεγάλου Μοναστηρίου 2. Μεγάλο Μοναστήρι 

3) Νίκης 
3. Νίκη 

4. Αχίλλειο 

4) Σωτηρίου 5. Σωτήριο 

II. ΚΙΛΕΛΕΡ 

5) Αγναντερής 
6. Αγναντερή 

7. Αγροκήπιο 

6) Καλαμακίου 
8. Καλαμάκι 

9. Κάτω Καλαμάκι 

7) Κιλελέρ (Ιστορική έδρα) 
10. Κιλελέρ 

11. Κοκκίνες 

8) Μέλισσας 12. Μέλισσα 
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13. Λοφίσκος 

9) Νέου Περιβολίου 14. Νέο Περιβόλι 

III. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

10) Αγίου Γεώργιου 15. Άγιος Γεώργιος 

11) Αγίων Ανάργυρων 
16. Άγιοι Ανάργυροι 

17. Μεσοράχη 

12) Βουναίνων 
18. Βούναινα 

19. Άνω Βούναινα 

13) Δοξαρά 20. Δοξαράς 

14) Κραννώνα 
21. Κραννώνας 

22. Κάμπος 

15) Κυπαρίσσου 
23. Κυπάρισσος 

24. Αγία Παρασκευή 

16) Μαυροβουνίου  
25. Μαυροβούνι 

26. Κρύα Βρύση 

17) Μικρού Βουνού 27. Μικρό Βουνό 

18) Ψυχικού 28. Ψυχικό 

IV. ΝΙΚΑΙΑΣ 

19) Διλόφου 29. Δίλοφο 

20) Ζαππείου 30. Ζάππειο 

21) Μοσχοχωρίου 
31. Μοσχοχώρι 

32. Κυπαρίσσια 

22) Μύρων 

33. Μύρα 

34. Σοφό 

35. Καλό Νερό 

23) Νέας Λεύκης 36. Νέα Λεύκη 

24) Νέων Καρυών  
37. Νέες Καρυές 

38. Ρεύμα 

25) Νίκαιας (Διοικητική Έδρα) 39. Νίκαια 

26) Χαράς 40. Χαρά 

V. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ  

27) Γαλήνης 41. Γαλήνη 

28) Γλαύκης 
42. Γλαύκη 

43. Πρόδρομος 

29) Ελευθέριου 44. Ελευθέριο 

30) Μελίας 

45. Μελία 

46. Αναγέννηση 

47. Μόδεστος 

31) Μελισσοχωρίου 48. Μελισσοχώρι 

32) Ναμάτων 49. Νάματα 

33) Ομορφοχωρίου 50. Ομορφοχώρι 

34) Πλατυκάμπου 51. Πλατύκαμπος 

35) Χάλκης 52. Χάλκη 

 

 Σε ότι αφορά τους επίσημους κωδικούς και τις ονομασίες όλων των επιπέδων της διοικητικής 

διαίρεσης του Δήμου Κιλελέρ (Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός) τα σχετικά στοιχεία 

αποτυπώνονται -τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά- στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 2: Κωδικοί μητρώου οικισμών Δήμου Κιλελέρ (ΠΗΓΗ: https://www.statistics.gr, 2020) 

Ένδειξη 

Διοικητική διαίρεση της χώρας (Ενημέρωση μέχρι 31/12/2019) 

Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές (NUTS 1 - Ένδειξη=1), Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Ένδειξη=2), Περιφέρειες 

(NUTS 2 - Ένδειξη=3), Περιφερειακές Ενότητες (Ένδειξη=4), Δήμοι (Ένδειξη=5), Δημοτικές Ενότητες (Ένδειξη=6), 

Κοινότητες (Ένδειξη=7), Οικισμοί (Ένδειξη=8)   

Ελληνικά Αγγλικά 

NUTS 

1,2 
Κωδικός Περιγραφή 

Κωδικός 

ΕΕ 
Περιγραφή 

5 231 2204 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  

(Έδρα: Νίκαια,η,  

Ιστορική έδρα: Κιλελέρ,το) 

EL612 Municipality of Kileler 

6 231 220401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ EL612 Municipal Unit of Nikea 

7 231 22040101 Κοινότητα Νικαίας EL612 Commune of Nikea 

8 231 2204010101 Νίκαια,η EL612 Nikea 

7 231 22040102 Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης EL612 Commune of Dilofo Larissas 

8 231 2204010201 Δίλοφον,το EL612 Dilofo 

7 231 22040103 Κοινότητα Ζαππείου EL612 Commune of Zappio 

https://www.statistics.gr,/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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8 231 2204010301 Ζάππειον,το EL612 Zappio 

7 231 22040104 Κοινότητα Μοσχοχωρίου EL612 Commune of Moschochori 

8 231 2204010401 Μοσχοχώριον,το EL612 Moschochori 

8 231 2204010402 Κυπαρίσσια,τα EL612 Kyparissia 

7 231 22040105 Κοινότητα Μύρων EL612 Commune of Myra 

8 231 2204010501 Μύρα,τα EL612 Myra 

8 231 2204010502 Καλόν Νερό,το EL612 Kalon Nero 

8 231 2204010503 Σοφόν,το EL612 Sofon 

7 231 22040106 Κοινότητα Νέας Λεύκης EL612 Commune of Nea Lefki 

8 231 2204010601 Νέα Λεύκη,η EL612 Nea Lefki 

7 231 22040107 Κοινότητα Νέων Καρυών EL612 Commune of Nees Karyes 

8 231 2204010701 Νέαι Καρυαί,αι EL612 Nees Karyes 

8 231 2204010702 Ρεύμα,το EL612 Revma 

7 231 22040108 Κοινότητα Χαράς EL612 Commune of Chara 

8 231 2204010801 Χαρά,η EL612 Chara 

6 231 220402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ EL612 Municipal Unit of Armenio 

7 231 22040201 Κοινότητα Αρμενίου EL612 Commune of Armenio 

8 231 2204020101 Αρμένιον,το EL612 Armenio 

7 231 22040202 Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου EL612 Commune of Mega Monastiri 

8 231 2204020201 Μέγα Μοναστήριον,το EL612 Mega Monastirion 

7 231 22040203 Κοινότητα Νίκης EL612 Commune of Niki 

8 231 2204020301 Νίκη,η EL612 Niki 

8 231 2204020302 Αχίλλειον,το EL612 Achillio 

7 231 22040204 Κοινότητα Σωτηρίου EL612 Commune of Sotirio 

8 231 2204020401 Σωτήριον,το EL612 Sotirio 

6 231 220403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ EL612 Municipal Unit of Kileler 

7 231 22040301 Κοινότητα Κιλελέρ EL612 Commune of Kileler 

8 231 2204030101 Κιλελέρ,το EL612 Kileler 

8 231 2204030102 Κοκκίναι,αι EL612 Kokkines 

7 231 22040302 Κοινότητα Αγναντερής EL612 Commune of Agnanteri 

8 231 2204030201 Αγναντερή,η EL612 Agnanteri 

8 231 2204030202 Αγροκήπιον,το EL612 Agrokipion 

7 231 22040303 Κοινότητα Καλαμακίου EL612 Commune of Kalamaki 

8 231 2204030301 Καλαμάκιον,το EL612 Kalamaki 

7 231 22040304 Κοινότητα Μελίσσης EL612 Commune of Melissa 

8 231 2204030401 Μέλισσα,η EL612 Melissa 

8 231 2204030402 Λοφίσκος,ο EL612 Lofiskos 

7 231 22040305 Κοινότητα Νέου Περιβολίου EL612 Commune of Neo Perivoli 

8 231 2204030501 Νέον Περιβόλιον,το EL612 Neon Perivolion 

6 231 220404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ EL612 Municipal Unit of Krannonas 

7 231 22040401 Κοινότητα Αγίων Αναργύρων EL612 Commune of Aghii Anargyri 

8 231 2204040101 Άγιοι Ανάργυροι,οι EL612 Aghii Anargyri 

8 231 2204040102 Μεσορράχη,η EL612 Messorachi 

7 231 22040402 Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης EL612 Commune of Aghios Georgios 

8 231 2204040201 Άγιος Γεώργιος,ο EL612 Aghios Georgios 

7 231 22040403 Κοινότητα Βουναίνων EL612 Commune of Vounena 

8 231 2204040301 Βούναινα,τα EL612 Vounena 

8 231 2204040302 Άνω Βούναινα,τα EL612 Ano Vounena 

7 231 22040404 Κοινότητα Δοξαρά EL612 Commune of Doxaras 

8 231 2204040401 Δοξαράς,ο EL612 Doxaras 

7 231 22040405 Κοινότητα Κραννώνος EL612 Commune of Krannonas 

8 231 2204040501 Κραννών,ο EL612 Krannonas 

8 231 2204040502 Κάμπος,ο EL612 Kabos 

7 231 22040406 Κοινότητα Κυπαρίσσου EL612 Commune of Kyparissos 

8 231 2204040601 Κυπάρισσος,η EL612 Kyparissos 

8 231 2204040602 Αγία Παρασκευή,η EL612 Aghia Paraskevi 

7 231 22040407 Κοινότητα Μαυροβουνίου EL612 Commune of Mavrovounio 

8 231 2204040701 Μαυροβούνιον,το EL612 Mavrovounio 

8 231 2204040702 Κρύα Βρύση,η EL612 Krya Vryssi 

7 231 22040408 Κοινότητα Μικρού Βουνού EL612 Commune of Mikro Vouno 

8 231 2204040801 Μικρόν Βουνόν,το EL612 Mikron Vounon 

7 231 22040409 Κοινότητα Ψυχικού EL612 Commune of Psychiko 

8 231 2204040901 Ψυχικόν,το EL612 Psychiko 

6 231 220405 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ EL612 Municipal Unit of Platykabos 

7 231 22040501 Κοινότητα Πλατυκάμπου EL612 Commune of Platykabos 

8 231 2204050101 Πλατύκαμπος,ο EL612 Platykabos 

7 231 22040502 Κοινότητα Γαλήνης EL612 Commune of Galini 
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8 231 2204050201 Γαλήνη,η EL612 Galini 

7 231 22040503 Κοινότητα Γλαύκης EL612 Commune of Glafki 

8 231 2204050301 Γλαύκη,η EL612 Glafki 

8 231 2204050302 Πρόδρομος,ο EL612 Prodromos 

7 231 22040504 Κοινότητα Ελευθερίου EL612 Commune of Eleftherio 

8 231 2204050401 Ελευθέριον,το EL612 Eleftherio 

7 231 22040505 Κοινότητα Μελίας EL612 Commune of Melia 

8 231 2204050501 Μελία,η EL612 Melia 

8 231 2204050502 Αναγέννησις,η EL612 Anagennissi 

8 231 2204050503 Μόδεστος,ο EL612 Modestos 

7 231 22040506 Κοινότητα Μελισσοχωρίου EL612 Commune of Melissochori 

8 231 2204050601 Μελισσοχώριον,το EL612 Melissochori 

7 231 22040507 Κοινότητα Ναμάτων EL612 Commune of Namata 

8 231 2204050701 Νάματα,τα EL612 Namata 

7 231 22040508 Κοινότητα Ομορφοχωρίου EL612 Commune of Omorfochori 

8 231 2204050801 Ομορφοχώριον,το EL612 Omorfochori 

7 231 22040509 Κοινότητα Χάλκης EL612 Commune of Chalki 

8 231 2204050901 Χάλκη,η EL612 Chalki 

 

 

I. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Εκτείνεται νοτιοανατολικά της πόλης της Λάρισας και βρίσκεται στα όρια του νομού με την 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Συνορεύει βορειοανατολικά με τη Δημοτική Κοινότητα Κιλελέρ, 

βορειοδυτικά με τη Δημοτική Κοινότητα Πλατυκάμπου και δυτικά με τη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας. 

1) Κοινότητα Αρμενίου :  

Γνωστό και ως «Γκερλί», το Αρμένιο πήρε τη νέα ονομασία του το 1918. Στην είσοδο του χωριού 

υπάρχει ένα ωραίο αλσύλλιο. Δύο μαγούλες βρέθηκαν Δυτικά και Νότια της περιοχής. Η μεγαλύτερη, η 

«Τρανή Μαγούλα» είναι εντυπωσιακή σε μέγεθος με ύψος 10 μ., μήκος 500 μ. και το πλάτος 300μ. Πολλά 

είναι και τα ευρήματα της Νεολιθικής και της εποχής της Χαλκοκρατίας, αλλά και των ιστορικών χρόνων 

(κλασικά και βυζαντινά). Νότια βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Παναγίας Αρμενίου, που χτίστηκε μετά την 

ανεύρεση της εικόνας της Παναγίας με θαυματουργό τρόπο στις αρχές του αιώνα. Στον ίδιο χώρο, υπ’ 

ευθύνη του Ιερού Ναού, λειτουργεί και Γηροκομείο. 

2) Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου 

Γνωστό και ως «Σαρασλάρ» μέχρι το 1911, το Μεγάλο Μοναστήρι βρίσκεται στα σύνορα της Λάρισας 

με τη Μαγνησία, στις πλαγιές του Χαλκοδόνιου όρους. Στο χωριό έχει ανεγερθεί μνημείο για τους 48 

κατοίκους που εκτέλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής σε μια μόνο μέρα, το 1941. Στα ΒΑ ρέει το 

μαύρο ρέμα («Καραντερές»), στη δυτική όχθη του οποίου βρέθηκαν πέντε θαλαμοειδής τάφοι της 

Μυκηναϊκής εποχής, με πολλά κτερίσματα. Παρόμοιος τάφος βρέθηκε και στα δυτικά του χωριού. 

Κατοικείται ως επί το πλείστον από πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν το 1908. Η 14η Αυγούστου έχει 

οριστεί σαν «Ημέρα Ανατολικής Ρωμυλίας». 

3) Κοινότητα Νίκης (οικισμοί Νίκη και Αχίλλειο)  

Η Νίκη -γνωστή και ως «Χατζόμπασι» κατά το παρελθόν- ήταν μεταξύ των παρακάρλιων οικισμών.   

Η παλιά ονομασία του οικισμού Αχιλλείου είναι «Μπουραζάν». 

4) Κοινότητα Σωτηρίου :  

Παλιά ονομασία «Γιαχαλάρ». Μέσα στον οικισμό σώζεται ακόμη το Κονάκι του μπέη. 

Στα 3,5 χλμ. Ανατολικά του Σωτηρίου βρίσκονται τρία βραχώδη υψώματα που αποτελούν τη 

λοφοσειρά της Πέτρας (Αδά-Τεπέ), φυσικό όριο μεταξύ των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Κατά τη 

Νεολιθική εποχή, η Πέτρα αποτελούσε νησί της λίμνης «Βοιβηϊδας» (μετέπειτα Κάρλα). Στον αιώνα μας, 

σαν αποτέλεσμα της σταδιακής συρρίκνωσης της λίμνης, αποτελούσαν πια χερσόνησο, στην οποία είχε 

γίνει η μία από τις τρεις ιχθυόσκαλες της Κάρλας. Και τα τρία υψώματα περιβάλλονται από ισχυρό 

κυκλώπειο τείχος, που κατά τους ερευνητές είναι μυκηναϊκό και θα πρέπει να επεκτεινόταν σε μήκος 4-5 

χλμ. Από την ίδια περιοχή προέρχονται ευρήματα των αρχαϊκών, των κλασικών χρόνων και βυζαντινά.  

 

II. ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΙΛΕΛΕΡ 

Εκτείνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού και συνορεύει βορειοανατολικά με τη Δημοτική 

Ενότητα Πλατυκάμπου, βόρεια με τη Δημοτική Ενότητα Λακέρειας του Δήμου Αγιάς, ανατολικά με τη 

Δημοτική Ενότητα Αρμενίου, δυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας και νότια με τη Δημοτική Ενότητα 
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Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων. Το Κιλελέρ αποτελεί την ιστορική έδρα του νέου Καλλικρατικού 

Δήμου Κιλελέρ. 

5) Κοινότητα Αγναντερής (οικισμοί : Αγναντερή και Αγροκήπιο) 

Η παλαιότερη ονομασία του οικισμού ήταν «Δεδέργιανη» ή «Ντιντέργιανη». Το φυσικό περιβάλλον 

γύρω από το χωριό, με το δάσος στο Ρουμάνι και τα μικρά ρυάκια, ενδείκνυται για περιπάτους που μπορούν 

να οδηγήσουν στις ωραίες θέσεις «Πλάτανος», «Καραντερές» και προς τη φυσική σπηλιά Κιούγκι. 

Στην Κοινότητα Αγναντερής υπάγεται και ο οικισμός Αγροκηπίου (παλαιότερη ονομασία «Τελτεξή»). 

6) Κοινότητα Καλαμακίου (οικισμοί : Καλαμάκι και Κάτω Καλαμάκι) 

Ο οικισμός Καλαμακίου -παλαιότερη ονομασία  «Αληφακλάρ»- βρίσκεται στους πρόποδες του όρους 

Μαυροβουνίου και πολύ κοντά στα όρια της αποξηραμένης λίμνης Κάρλας. Οι 4 μαγούλες γύρω από τον 

οικισμό και τα πολυάριθμα ευρήματα των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στην ευρύτερη περιοχή 

αποδεικνύουν ότι η κατοίκηση εδώ, υπήρξε συνεχής από τη Νεολιθική εποχή. Παλαιότερα στη Λίμνη 

Κάρλα, στηνόταν μπροστά από το Καλαμάκι, ο λιμναίος οικισμός των Καναλιωτών ψαράδων. Η λίμνη 

Κάρλα αποτελούσε σημαντικό πλουτοπαραγωγικό πόρο για την περιοχή. Σήμερα κοντά στο χωριό 

υπάρχουν οι ταμιευτήρες Καλαμακίου. Στη θέση Παλαιόσκαλα του Καλαμακίου έχει αναδειχθεί τα 

τελευταία χρόνια ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στη Θεσσαλία, όπου 

συντηρείται και αναστηλώνεται σημαντικό τμήμα προϊστορικού οικισμού της τελικής Νεολιθικής 

περιόδου, που ήταν κτισμένος πολύ κοντά στην ανατολική όχθη της λίμνης Κάρλας.  

7) Κοινότητα Κιλελέρ ( οικισμοί : Κιλελέρ και Κοκκίνες)  

Το Κιλελέρ μετονομάστηκε σε Κυψέλη το 1919, ενώ το 1985 για ιστορικούς λόγους επανέκτησε το 

σημερινό του όνομα «Κιλελέρ». Στις 6 Μαρτίου κάθε χρόνου γιορτάζεται η επέτειος των γεγονότων της 

αγροτικής εξέγερσης του 1910, που έμειναν γνωστά με το παλιό όνομα του χωριού, ως «Κιλελέρεια». 

Αρχές Σεπτεμβρίου διοργανώνεται η «Γιορτή Βάμβακος», με πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Νεολιθικοί οικισμοί και πολλά ευρήματα των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, βρέθηκαν 

στην περιοχή γύρω από το χωριό. Ερείπια τζαμιού βρίσκονται πάνω στο ύψωμα «Τζαμί», στο οποίο είχε 

βρεθεί και λακκοειδής μυκηναϊκός τάφος με σημαντικά ευρήματα. 

Ο οικισμός Κοκκίνες, παλιότερη ονομασία «Αλίτσι» κατοικήθηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες.  

8) Κοινότητα Μέλισσας (οικισμοί : Μέλισσα και Λοφίσκος) 

Στην Μέλισσα -παλαιότερη ονομασία «Σακαλάρ»- πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, το 

καμπαναριό του οποίου -χτισμένο το 1897- παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η μαγούλα 

Ασπρόχωμα ή Ασημόχωμα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Μέλισσα. Πάνω σ' αυτήν υπάρχει τύμβος 

της κλασικής εποχής. 

Στον οικισμό του Λοφίσκου -παλιότερη ονομασία «Σαράχατ»- πανηγυρίζει το Δεκαπενταύγουστο ο 

Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο κέντρο του Λοφίσκου σώζεται το κονάκι «Χατζηαργύρη» 

που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο κτίριο ως αξιόλογο αντιπροσωπευτικό δείγμα 

τσιφλικόσπιτου του περασμένου αιώνα στην Θεσσαλία, απαραίτητο για την μελέτη της ιστορίας της 

Αρχιτεκτονικής της περιοχής της Θεσσαλίας (σχετ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2392/41138/1-9-1992 - ΦΕΚ 

564/Β/16-9-1992). 

9) Κοινότητα Νέου Περιβολίου   

Το Νέο Περιβόλι, βρίσκεται στις ανατολικές υπώρειες του Χαλκοδόνιου όρους και της κορυφής του 

Καραντάου. Σε απόσταση 1 χλμ. από τον οικισμό βρέθηκε μικρή μαγούλα με ευρήματα της Νεότερης 

Νεολιθικής περιόδου. Το Νέο Περιβόλι δημιουργήθηκε από Περιβολιώτες Βλάχους, μετακινούμενους 

κτηνοτρόφους και κυρατζήδες, οι οποίοι αγόραζαν τη γη τους στις αρχές του αιώνα και έκαναν τον τόπο 

όπου αρχικώς ξεχειμώνιαζαν, νέα τους πατρίδα. Η παλιά ονομασία είναι «Αβδουλάρ». 

 

III. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ  

Εκτείνεται στα νοτιοδυτικά του Νομού Λάρισας και στα όρια του νομού με την Περιφερειακή 

Ενότητα Καρδίτσας. Συνορεύει βορειοδυτικά με τη Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδας, βόρεια με το Δήμο 

Λάρισας, ανατολικά με τη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας και νότια με τη Δημοτική Κοινότητα Ενιπέα. Η 

ονομασία προέρχεται από την αρχαία πόλη Κραννώνα, που βρίσκεται στην περιφέρεια του νέου Δήμου. 

Από τα ισχυρότερα μέλη της Θεσσαλικής νομισματικής ένωσης που ιδρύθηκε γύρω στο 470 π.Χ., η 
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Κραννώνα ήκμασε κατά τους 5ο και 6ο αιώνα π.Χ., για να απορροφηθεί αργότερα από την ισχυρότερη 

Λάρισα. 

10) Κοινότητα Αγίων Αναργύρων (οικισμοί : Άγιοι Ανάργυροι και Μεσοράχη) 

Το χωριό Άγιοι Ανάργυροι, γνωστό και ως «Τσουρμακλί» έως το 1918, είναι χτισμένο σε ένα μικρό 

λόφο ύψους 130 μ. Οι κάτοικοι του χωριού είναι γηγενείς. Το 1912 ήρθε μια οικογένεια από τη Βόρεια 

Ήπειρο ενώ το 1930 ήρθαν δέκα  προσφυγικές οικογένειες Σμυρναίοι και εγκαταστάθηκαν στο μεσαίο 

μαχαλά. Το χωριό κατοικήθηκε κατά πάσα πιθανότητα μετά το 1453, επί τουρκοκρατίας. Ήταν τσιφλίκι 

κάποιων πλούσιων Λαρισαίων μπέηδων όπως ο Σερίφ Αγάς, ο Μουχτάρ πασάς, που το αγόρασε από τον 

Σερίφ, και τελευταίος λαρισινός μπέης ήταν ο Χατζημέτου μέχρι το 1925, του οποίου το κονάκι σώζεται 

μέχρι σήμερα. Το όνομα Άγιοι Ανάργυροι δόθηκε προς τιμήν των πολιούχων του χωριού, Κοσμά και 

Δαμιανού. Από το 1913-1918 ήταν Κοινότητα με τους οικισμούς «Χατζηλάρ» και «Χασάν Τατάρ» και 

από τα 1927 μόνο με τον οικισμό «Χασάν Τατάρ» (Μεσοράχη). Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας 

το 1881, το χωριό έγινε έδρα Δήμου με 16 χωριά. 

 Η Μεσοράχη (παλιά ονομασία «Χασάν Τατάρ») είναι πεδινός οικισμός (υψόμ. 140μ). Βρίσκεται στο 

δυτικό τμήμα του νομού, 10 χλμ. ΝΔ της Λάρισας. Κατά τα έτη 1454/1455 το Χασάν Τατάρι ήταν 

εγκαταλειμμένο. Σ' αυτό ζούσαν Γιουρούκοι, δηλαδή νομάδες κτηνοτρόφοι. Υπήρχε επίσης και ένα 

ζευγάρι Τατάρων και ακόμη 6 Τάταροι υποτελείς που εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Στην περιοχή μεταξύ 

του οικισμού και των Αγίων Αναργύρων εκτελέστηκαν στις 4/4/1943 από τα γερμανικά στρατεύματα 

κατοχής 65 πατριώτες. Το χωριό γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου προς τιμήν της Ναού των Εισοδίων της 

Θεοτόκου που βρίσκεται στην πλατεία. Η ανέγερση του ναού χρονολογείται στα τέλη του 17ου με αρχές 

του 18ου αιώνα. Επιγραφή, που βρίσκεται στην Αγία Τράπεζα, μαρτυρά, πως η εκκλησία εγκαινιάστηκε 

το 1838. Το 1907, βρέθηκε στην περιοχή «Μαγούλα» ελεφαντόδοντο μήκους 2μ που θεωρείται 

παλαιοντολογικό (Πλειόκαινο, 5,3-1,8 εκ. χρόνια πριν από σήμερα). 

11) Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 

Ο Άγιος Γεώργιος, γνωστός και ως «Μπουχλάρ» κατά το παρελθόν, βρίσκεται σε υψόμετρο που φτάνει 

στα 205 μ.. Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων. Στο χωριό υπάρχει η  

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, είναι χτισμένη το 1756. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι επειδή το χωριό 

βρίσκεται πολύ κοντά στην αρχαία Κραννώνα, πολλές παλιές κατοικίες κατασκευάστηκαν με οικοδομικό 

υλικό από τα ερείπια της  λαμπρής πόλης. Σύμφωνα με τις πηγές, στην περιοχή έχουν επισημανθεί ίχνη 

πυκνής προϊστορικής εγκατοίκησης. Ανασκαφικές εργασίες στις θέσεις «Ξηρόρεμα» και «Καραέρια» 

έφεραν στο φως αρχαϊκό νεκροταφείο με τύμβους και καύση νεκρών.  

12) Κοινότητα Βουναίνων (οικισμοί : Βούναινα και Άνω Βούναινα) 

Βρίσκεται στα όρια του νομού Λάρισας με το νομό Καρδίτσας. Το χωριό, που παλαιότερα ονομαζόταν 

«Τζαμπασλάρ», είναι γνωστό στην ευρύτερη περιοχή λόγω της ιδιαίτερης τιμής που αποδίδεται ακόμη και 

σήμερα στον Άγιο Νικόλαο το Νέο, ο οποίος μαρτύρησε κατά το Συναξάρι του, στο όρος της Βουναίνης 

επί Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού (10ος αι.). Κατά τον 11ο αι. η Βούναινα αναφέρεται σαν επισκοπή. Στα τέλη 

του 13ου αι. μαρτυρείται η ίδρυση του μοναστηριού του Αγίου Δημητρίου, πιθανόν από το Θεσσαλονικέα 

Δούκα Ευφημιανό. Το μοναστήρι υπήρξε μετόχι της μονής Λυκουσάδας (περιοχή Φαναρίου Καρδίτσας). 

Το όνομα αναφέρεται και ως Βούνενα ή Βούνινα.  

13) Κοινότητα Δοξαρά  

Το τελευταίο μιας σειράς χαμηλών υψωμάτων στα ΒΑ του χωριού, αποτελεί τη θέση Νεολιθικού 

οικισμού, στα ΝΔ του οποίου βρέθηκε τύμβος της κλασικής εποχής που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της 

αρχαίας Κραννώνος. Παλιά ονομασία «Γιατσιλάρ».  

14) Κοινότητα Κραννώνα (οικισμοί : Κραννώνας και Κάμπος) 

Η παλαιότερη ονομασία του Κραννώνα ήταν «Χατζιλάρ». Η θέση πέντε προϊστορικών οικισμών, με 

στρώματα της Χαλκοκρατίας και των ιστορικών χρόνων (κλασικών, ελληνιστικών, βυζαντινών) και 

πλούσια ευρήματα, έχουν εντοπιστεί στην περίμετρο του χωριού και αποτελούν κηρυγμένο αρχαιολογικό 

χώρο μεγάλης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας. Στον Κραννώνα υπάγεται και ο οικισμός του Κάμπου 

που πανηγυρίζει των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου και του Αγίου Αθανασίου 18 Οκτωβρίου. 

Ο Κραννώνας πανηγυρίζει της Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή Διακαινησίμου). Υπάρχει παλαιός ναός της 

Παναγίας που πανηγυρίζει τον Ιανουάριο. 

15) Κοινότητα Κυπάρισσου (οικισμοί : Κυπάρισσος και Αγία Παρασκευή) 

Στην Κυπάρισσο, γνωστή και ως «Σουλέτσι» έως το 1924, βρέθηκαν τέσσερις νεολιθικοί οικισμοί νότια 

του χωριού, με ευρήματα της ίδιας και μεταγενέστερων περιόδων (Χαλκοκρατίας, κλασικά, 
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μεταβυζαντινά). Έλαβε το όνομα της από ένα πανύψηλο κυπαρίσσι, που βρισκόταν στην κορυφή του 

χωριού κι ήταν ορατό από όλη τη Θεσσαλία. Για να αγκαλιάσουν τον κορμό του, χρειάζονταν 5 - 6 άνδρες. 

Δυστυχώς αυτό το φυσικό μνημείο χάθηκε από πυρκαγιά, που προκάλεσαν νεαροί βοσκοί. Η Κυπάρισσος 

μεταπολεμικά ήταν ένα κεφαλοχώρι της περιοχής, που εκτός από τη δυναμική του στον αγροτικό, 

κτηνοτροφικό αλλά και συνεταιριστικό τομέα, ανέδειξε και πάρα πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και 

των τεχνών.  

Επίσης υπάρχει ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής, παλιό όνομα Καρατζόλ, ή Τρύπα.  

16) Κοινότητα Μαυροβουνίου (οικισμοί : Μαυροβούνι και Κρύα Βρύση) 

Το Μαυροβούνι, γνωστό ως «Ταουσάν» επί τουρκοκρατίας, αναφέρεται σε «τόπο με πολλούς λαγούς» 

και περιλαμβάνει και τον οικισμό Κρύα Βρύση.  

17) Κοινότητα Μικρού Βουνού 

Το 1930 η Κοινότητα μεταφέρθηκε στο χωριό από τα Ορφανά Καρδίτσας όπου έδρευε ως τότε και 

μετονομάστηκε από «Τεκελή» (τουρκόφωνη ονομασία) σε Μικρό Βουνό. Το όνομα δόθηκε από τους 

κατοίκους από το ομώνυμο που βρίσκεται στις παρυφές του χωριού. Μια από τις πιο γόνιμες περιοχές του 

χωριού είναι ο «Βάλτος». Παλαιότερα στη περιοχή αυτή υπήρχαν οι πηγές Γκιόλη (Αλαμπή). Εκεί ήταν τα 

μάτια, μεγάλα βαθειά πηγάδια, από όπου πήγαζε άφθονο νερό που κατέκλυζε μια περιοχή 25 στρεμμάτων. 

Η έκταση αυτή ήταν φραγμένη με πέτρινο τοίχο (Δέσση) και διοχέτευε το νερό σε δυο μεγάλα κανάλια. 

Μετά τη διανομή το ένα κανάλι έσπασε και πλημμύρισε όλη η περιοχή. Έκταση 700-800 στρέμματα 

καλύφθηκε με νερό και δημιουργήθηκε βάλτος. Η ονομασία «Βάλτος» υπάρχει και σήμερα και μετά το 

1953 που έγιναν αποστραγγιστικά έργα αξιοποιήθηκε και καλλιεργείται βαμβάκι. 

18)  Κοινότητα Ψυχικού  

Το Ψυχικό είναι πεδινός οικισμός κτισμένος σε υψόμετρο 250μ. Στο χωριό υπάρχει ο ναός του Αγίου 

Αθανασίου, μία από τις δεκάδες τρίκλιτες βασιλικές που κτίστηκαν τον 19ο αιώνα κυρίως στους πεδινούς 

οικισμούς της Θεσσαλίας, αντικαθιστώντας τις ταπεινές εκκλησίες της προηγούμενης περιόδου. Ο ναός 

αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα θολοσκεπούς βασιλικής με πέτρινους θόλους, που τοιχογραφήθηκε από 

γνωστό συνεργείο Χιοναδιτών ζωγράφων ενώ ο τοιχογραφημένος διάκοσμος του 1842 είναι έργο του 

ζωγράφου Ζήκου Μιχαήλ. Ο ναός αναγνωρίστηκε το 1986 ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο 

Πολιτισμού.Η παλιά ονομασία του οικισμου είναι «Κετσελή». Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο οικισμός 

υπέστη καταστροφές έπειτα από επιδρομή γερμανικών δυνάμεων που είχαν την υποστήριξη ενόπλων της 

δοσιλογικής οργάνωσης ΕΑΣΑΔ. 

 

IV. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Εκτείνεται νότια της πόλης της Λάρισας. Συνορεύει Βόρεια με τη Δημοτική Κοινότητα 

Πλατυκάμπου, δυτικά με τη Δημοτική Κοινότητα Κραννώνα, ανατολικά με τη Δημοτική Κοινότητα 

Κιλελέρ και νότια με τις Δημοτικές Ενότητες Πολυδάμαντα και Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων. Αποτελεί 

τη Διοικητική Έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κιλελέρ.  

19) Κοινότητα Διλόφου 

Το Δίλοφο, γνωστό και ως «Χαλίτσι» κατά το παρελθόν, βρίσκεται σε υψόμετρο 220 μ. Οι κάτοικοι είναι 

κυρίως πρόσφυγες από την  Ανατολική Ρωμυλία, που μετανάστευσαν στον ήδη υπάρχοντα οικισμό το 

1907. Κοντά στον οικισμό υπάρχει υδροβιότοπος 70 στρεμμάτων. 

20) Κοινότητα Ζαππείου 

Το Ζάππειο βρίσκεται στους πρόποδες του Χαλκοδόνιου όρους. Η παλιά ονομασία του χωριού είναι 

«Μπακράτσι». Υπάρχουν αρκετά ευρήματα που προέρχονται από τις θέσεις των νεολιθικών οικισμών στην 

περιοχή δυτικά του χωριού με πιο αντιπροσωπευτικά τις λίθινες και πήλινες σφραγίδες. Το άλσος των 146 

στρ. που βρίσκεται στην περιοχή «Ρουμάνι» με το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής αποτελεί ιδεώδη τόπο 

για αναψυχή.  

Στην είσοδο του χωριού υπήρχε ο οικισμός «Σουϊκλί». 

21) Κοινότητα Μοσχοχωρίου (οικισμοί : Μοσχοχώρι και Κυπαρίσσια) 

Στην περίμετρο της Κοινότητας Μοσχοχωρίου βρέθηκαν τρεις νεολιθικές εγκαταστάσεις σε μαγούλες.  

Στην Κοινότητα υπάγεται και ο οικισμός Κυπαρισσίων παλιά ονομασία «Σουφλάρ». 

22) Κοινότητα Μύρων (οικισμοί :  Μύρα, Σοφό, Καλό Νερό) 
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Στα Μύρα –παλαιότερη ονομασία «Χατζημπαϊράκ»- διαμένουν Βλάχοι, Σαρακατσαναίοι και ντόπιοι 

γηγενείς καραγκούνηδες. Στον οικισμό Μύρων, βρίσκεται το παρεκκλήσι της Παναγίας «Κριτσιλάρ». Στη 

θέση «Κριτσιλάρ» υπήρχε οικισμός όπου παλιότερα κατοικούσαν κάτοικοι της Κοινότητας οι οποίοι 

σήμερα διαμένουν στους άλλους οικισμούς. 

Στον οικισμό Καλού Νερού, γνωστό και ως «Σουλιμέζ» και στους πρόποδες του «Καραντάου» 

υπάρχει φυσική πηγή που ονομάζεται Κεφαλόβρυσο (κοινώς «Ντερές») που αποτελούσε τόπο αναψυχής 

και εκδρομών. Επίσης, στη θέση Μαγούλα έχουν βρεθεί ψηφιδωτά σε εκσκαφές καθώς και τάφοι 

διάσπαρτα σε άλλες τοποθεσίες. 

Ο οικισμός Σοφό (Σοφάμπασ) κατοικείται από γηγενείς Σαρακατσαναίοι. 

23) Κοινότητα Νέας Λεύκης 

Η Νέα Λεύκη ονομαζόταν στο παρελθόν «Κοτσμπασάν» από τα κριάρια που εκτρέφονταν στην 

περιοχή. Έξω από το χωριό υπάρχει ένα κοινοτικό λιβάδι σε ένα δεντροφυτεμένο λόφο όπου βρίσκεται το  

εκκλησάκι του Αγίου Ραφαήλ στην κορυφή του και αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο φυσικό τοπίο με 

εκπληκτική θέα. Η περιοχή του χειμάρρου αποτελεί βιότοπο για ψάρια και πολλά είδη πουλιών. Στα νότια 

του χωριού βρέθηκαν δύο μαγούλες και προϊστορικά ευρήματα. Την περίοδο 1907-1909 ο πληθυσμός του 

χωριού ενισχύθηκε με πρόσφυγες από την Ανατ. Ρωμυλία. 

24) Κοινότητα Νέων Καρυών (οικισμοί : Νέες Καρυές και Ρεύμα) 

Το χωριό Νέες Καρυές, βρίσκεται στα νότια της έδρας του Δήμου, την Νίκαια. Χτισμένο στις αρχές 

του 20ου αιώνα (1907), με ζηλευτό, λειτουργικό ρυμοτομικό σχέδιο και σε υψόμετρο 150 μ. το προσφυγικό 

χωριό επεκτάθηκε αργότερα με την ενσωμάτωση των δυο προϋπαρχόντων οικισμών δυτικά του 

«Χατζημουσταφά» και ανατολικά του «Ισαρλίκ» ή «Σαρλίκι». Δημιουργήθηκε από τους Καρυώτες 

πρόσφυγες της  Ανατολικής Ρωμυλίας  που αναγκάστηκαν μετά τα βίαια γεγονότα της περιόδου των αρχών 

του 20ου αιώνα και το ανθελληνικό κίνημα να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους και να 

μεταναστεύσουν το 1906 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι Θρακοέλληνες Καρυώτες που 

εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, κατόπιν διανομής γης από το Ελληνικό κράτος πριν από έναν αιώνα στις Νέες 

Καρυές Λάρισας, τίμησαν την καταγωγή τους, τους προγόνους τους και αγάπησαν δύο πατρίδες. Έζησαν 

και δημιούργησαν και στις δύο. Σε αίθουσες του κτιρίου της πρώην Κοινότητας στεγάζεται το Λαογραφικό 

Μουσείο με ποικίλες αξιόλογες συλλογές και  το Πολιτιστικό Στέκι των Γυναικών Νέων Καρυών.  

25) Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας 

Γνωστή και ως «Νεμπεγλέρ» η Νίκαια αποτελεί τη διοικητική έδρα του Δήμου Κιλελέρ. Το όνομα του 

χωριού ετυμολογείται από το «Νεμπεϊ λερ», που σημαίνει «κάθε λογής μπέηδες», υπονοώντας μια 

συνένωση αγροτικών οικισμών που ανήκαν σε διαφορετικούς Τούρκους ιδιοκτήτες, σε ένα συνοικισμό. 

Το νέο όνομα του χωριού δόθηκε σε ανάμνηση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία είχε λάβει μέρος 

ως επίσκοπος ο Αγ. Αχίλλειος της Λάρισας και συγκροτήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο στη Νίκαια της 

Βιθυνίας. Τη Δημοτική Κοινότητα διέρχεται ο χείμαρρος Νεμπεγλεριώτης. Η πυκνότητα των 

εγκατεσπαρμένων νεολιθικών οικισμών στην περιοχή γύρω από τη Νίκαια (έχουν βρεθεί έως σήμερα 19 

μαγούλες) και τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων (επιγραφή των αρχαϊκών χρόνων, επιτύμβιες στήλες 

των ρωμαϊκών χρόνων και αναθηματικές στήλες στον Ίμψιο και Ζευξάνθιο Ποσειδώνα των ελληνιστικών 

χρόνων), αποδεικνύουν την αρχαιότατη κατοίκησή της. Εικάζεται πως η Νίκαια κατέχει τη θέση της 

αρχαίας Χάλκης, ιδρυμένης επί ενός βασικού δρόμου επικοινωνίας της Θεσσαλίας. 

26) Κοινότητα Χαράς 

Οι κάτοικοι της Χαράς είναι ντόπιοι, καραγκούνηδες και πρόσφυγες και γι' αυτό υπάρχουν δύο 

οικισμοί, ένας προσφύγων και ένας καραγκούνηδων.  Από αρχαιολογικής σκοπιάς υπάρχουν 

Παλαιολιθικοί οικισμοί. Στη σημερινή θέση το χωριό μεταφέρθηκε από τον οικισμό Φιλίκια ή Τουρκομισλί 

όπου σώζεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου. 

 

V. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ  

Εκτείνεται ανατολικά της πόλης της Λάρισας και τοποθετείται γεωγραφικά στο κεντρικό τμήμα 

του Νομού. Συνορεύει ανατολικά με τη ΔΕ Λακέρειας του Δήμου Αγιάς, ανατολικά - νοτιοανατολικά με 

τη ΔΕ Κιλελέρ, νοτιοδυτικά με τη ΔΕ Νίκαιας, δυτικά με το Δήμο Λάρισας και βόρεια με τη ΔΕ Νέσσωνος 

του Δήμου Τεμπών. 

27) Κοινότητα Γαλήνης 
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Η Γαλήνη βρίσκεται δίπλα στον Πλατύκαμπο και αποτελεί πόλο οικιστικής ανάπτυξης για την 

ευρύτερη περιοχή. Η Κοινότητα Γαλήνης αποτελούσε επί τουρκοκρατίας μέρος του ενιαίου οικισμού 

«Τοπουσλάρ» που οριοθετούνταν από τις σημερινές κοινότητες Πλατυκάμπου και Γαλήνης. Το 1932 η 

συγκεκριμένη περιοχή χωρίστηκε σε Πλατύκαμπος και Άνω Πλατύκαμπος. Το 1977 ο Άνω Πλατύκαμπος 

μετονομάστηκε σε Γαλήνη. Υπάρχουν προϊστορικοί οικισμοί στις λεγόμενες «Μαγούλες», μέσης 

νεολιθικής περιόδου.  

28) Κοινότητα Γλαύκης (οικισμοί : Γλαύκη και Πρόδρομος) 

Η Γλαύκη ήταν γνωστή και ως «Σαρτζιλάρ».  Δίπλα στο χωριό υπάρχει ταμιευτήρας 500 στρ. ενώ 

έχουν αποκαλυφθεί νεολιθικοί οικισμοί και κλασικά ευρήματα.  

Στην Κοινότητα υπάγεται και ο οικισμός του Προδρόμου («Σαρίμς»). 

29) Κοινότητα Ελευθερίου 

Κοντά στο Ελευθέριο υπάρχει ταμιευτήρας 400 στρ., τα νερά του οποίου χρησιμοποιούνται για 

άρδευση των καλλιεργειών αλλά προσφέρουν και τη δυνατότητα για ψάρεμα. Επίσης, υπάρχει μνημείο 

εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής. Παλιά ονομασία «Καραλάρ».  

30) Κοινότητα Μελίας (οικισμοί : Μελία, Αναγέννηση και Μόδεστος) 

Η Μελία, γνωστή και ως «Τσουλάρ» κατά το παρελθόν, βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας–Βόλου 18 

χλμ. από τη Λάρισα.  

Στην Κοινότητα υπάγονται οι οικισμοί Αναγέννησης (παλιά ονομασία «Σάρκολο») και Μόδεστου 

(παλιά ονομασία «Σαρχανλάρ»). 

31) Κοινότητα Μελισσοχωρίου 

Στην περίμετρο του Μελισσοχωρίου βρέθηκαν νεολιθικοί οικισμοί. Χαρακτηριστικά ευρήματα της 

ίδιας περιόδου είναι δύο ανθρωπόμορφα ειδώλια που παριστάνουν γυναίκες με καμπούρες. Σε ορισμένες 

από τις νεολιθικές θέσεις βρέθηκαν και τύμβοι καθώς και άλλα ευρήματα της κλασικής εποχής. Οι υπόγειες 

εγκαταστάσεις Γερμανικού Αρχηγείου σώζονται στη Μαγούλα Καρλή ή Μεσσιανή. Παλιά ονομασία 

«Μετεσελί». 

32) Κοινότητα Ναμάτων  

Βρίσκεται δίπλα στα όρια της παλαιάς λίμνης Κάρλας. Η θέση νεολιθικού οικισμού έχει εντοπιστεί σε 

μαγούλα κοντά στο χωριό. Στα Νάματα υπάρχει ένας από τους ιστορικότερους Ιερούς Ναούς του Δήμου 

που πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου. 

33) Κοινότητα Ομορφοχωρίου 

Στις αρχές του αιώνα εγκαταστάθηκαν στο χωριό πρόσφυγες από την Καππαδοκία, οι οποίοι τιμούν 

ιδιαιτέρως τον Άγιο Ραφαήλ. Παλιά ονομασία του χωριού ήταν «Νέχαλη». Ένα πανέμορφο άλσος 40 

στρεμμάτων, με πλατάνια και ιτιές κοσμεί την είσοδο του Ομορφοχωρίου. Γύρω από το Ομορφοχώρι 

εντοπίστηκε θέση νεολιθικού οικισμού (η πιο σημαντική στη θέση «Γεντίκι» ή «Χασάμπαλη»), καθώς και 

τα ευρήματα της περιόδου της Χαλκοκρατίας, αλλά και των ιστορικών χρόνων (κλασικών και 

μεταβυζαντινών).  

34) Κοινότητα Πλατυκάμπου   

Νεολιθικοί οικισμοί και ευρήματα της κλασικής εποχής βρέθηκαν εγκατεσπαρμένα στη γύρω από τον 

Πλατύκαμπο περιοχή ενώ Τούρκικο κτίσμα έχει σωθεί μέσα στο χωριό. Η παλιά ονομασία του 

Πλατυκάμπου είναι «Τοπουσλάρ». Το ρέμα Ασμάκι κυλά κοντά στον Πλατύκαμπο, ο οποίος είναι γνωστός 

στο πανελλήνιο για την παραγωγή ποιοτικών σκόρδων. Στον Ταμιευτήρα Πλατυκάμπου ψαρεύονται 

σαζάνια και ιταλοί.  

35) Κοινότητα Χάλκης  

Η ιστορία της περιοχής, όπου είναι κτισμένη η Χάλκη χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από τις έρευνες 

των αρχαιολόγων και τα αξιολογηθέντα ευρήματα στις 9 μαγούλες του χωριού προκύπτει ότι η ζωή άρχισε 

πριν από 7.000 χρόνια, τη νεολιθική εποχή, και συνεχίστηκε στους ιστορικούς χρόνους, τη βυζαντινή και 

την οθωμανική περίοδο. Οι πρώτοι Οθωμανοί κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στη θέση της σημερινής Χάλκης 

μετά το 1455 και ονόμασαν τον οικισμό «Μοϊμουλάρ» (χωριό του «Μοϊμούλ» και αργότερα «Μαϊμούλι»). 

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881 και τη δημιουργία των πρώτων δήμων το «Μαϊμούλι» 

ήταν η έδρα του Δήμου Ογχηστού, ο οποίος περιελάμβανε 7 οικισμούς. Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα 

οι κάτοικοι του «Μαϊμουλίου» συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες των αγροτών για την απαλλοτρίωση των 

τσιφλικιών και τη διανομή τους στους κολίγους. Μετά τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους το χωριό 
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αποτέλεσε ξεχωριστή Κοινότητα και πήρε το όνομα Χάλκη, μιας αρχαίας κώμης που βρισκόταν μεταξύ 

Λάρισας και Φερών. 

 

1.1.1.2 Πληθυσμιακά-δημογραφικά στοιχεία 

     Σ’ αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η αποτύπωση και επεξεργασία των πληθυσμιακών και 

δημογραφικών στοιχειών του Δήμου Κιλελέρ με βασική πηγή άντλησης στοιχείων από την βάση 

δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής www.statistics.gr).  

 Όπως προκύπτει από τους Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν, σε επίπεδο Δήμου, μετά από μία 

σχετική σταθεροποίηση του πληθυσμού τις δεκαετίες 1971 έως 2001, υπάρχει σημαντική μείωση του κατά 

2.359 άτομα (10% περίπου) την τελευταία δεκαετία. Η μείωση αυτή είναι σημαντική, αν λάβουμε υπόψη 

τα δεδομένα του Πίνακα 4 όπου παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση του πληθυσμού σε επίπεδο χώρας, 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

Πίνακας 3: Πληθυσμός Δήμου Κιλελέρ 1971-2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1971 1981 1991 2001 2011 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2.716 2.509 2.626 2.273 2.096 

ΚΙΛΕΛΕΡ 3.270 2.909 3.096 2.834 2.038 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 4.505 3.800 3.275 3.274 2.289 

ΝΙΚΑΙΑΣ 6.804 6.249 6.863 6.540 6.535 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7.585 7.658 8.203 8.292 7.896 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 24.880 23.125 24.063 23.213 20.854 

 
Πίνακας 4: Σχετική Μεταβολή του Πληθυσμού σε χώρα, περιφέρεια &  Δήμο Κιλελέρ (2001-2011) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
Πληθυσμός Πληθυσμιακή  Μεταβολή 

2001-2011 (%) 2001 2011 

ΕΛΛΑΔΑ 10.934.097 10.815.197 -1,09 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 740,115 732.762 -0,99 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 282,156 284.325 0,77 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 23.213 20.854 -10,16 

 

Η μεταβολή του πληθυσμού παρουσιάζεται συνοπτικά ανά Δημοτική Ενότητα στον Πίνακα 5  και 

αναλυτικά ανά Κοινότητα στον Πίνακα 6 :   

 
Πίνακας 5:  Μεταβολή πληθυσμού  του Δήμου Κιλελέρ ανά Δημοτική Ενότητα (2001-2011) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Πληθυσμός Απόλυτη Μεταβολή  

2001-2011 

Σχετική  Μεταβολή 

2001-2011 (%) 2001 2011 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2.273 2.096 -177 -7,79 

ΚΙΛΕΛΕΡ 2.834 2.038 -796 -28,09 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 3.274 2.289 -985 -30,09 

ΝΙΚΑΙΑΣ 6.540 6.535 -5 -0,08 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 8.292 7.896 -396 -4,78 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 23.213 20.854 -2359 -10,16 

 
Πίνακας 6:  Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα (2001-2011)  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2001 2011 

Απόλυτη Μεταβολή  

(2001-2011) 

Σχετική Μεταβολή  

(2001-2011) (%) 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Μ. Μοναστηρίου 627 543 -84 -13,40 

Νίκης 554 480 -74 -13,36 

Αρμενίου 800 756 -44 -5,50 

Σωτηρίου 292 317 25 8,56 

ΚΙΛΕΛΕΡ 

Νέου Περιβολίου 616 408 -208 -33,77 

Μελίσσης 590 350 -240 -40,68 

Καλαμακίου 623 486 -137 -21,99 

Κιλελέρ 698 551 -147 -21,06 

Αγναντερής 307 243 -64 -20,85 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

Δοξαρά 367 160 -207 -56,40 

Αγίου Γεωργίου  290 141 -149 -51,38 

Κυπαρίσσου 405 228 -177 -43,70 

Μαυροβουνίου 358 233 -125 -34,92 

http://www.statistics.gr/
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Μικρού Βουνού 319 233 -86 -26,96 

Βουναίνων 411 305 -106 -25,79 

Αγ. Αναργύρων 792 683 -109 -13,76 

Ψυχικού 147 129 -18 -12,24 

Κραννώνος 185 177 -8 -4,32 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

Διλόφου 222 124 -98 -44,14 

Μοσχοχωρίου 381 244 -137 -35,96 

Χαράς 337 234 -103 -30,56 

Νέων Καρυών 681 517 -164 -24,08 

Ζαππείου 692 547 -145 -20,95 

Μύρων 927 841 -86 -9,28 

Νέας Λεύκης 151 152 1 0,66 

Νικαίας 3.149 3.876 727 23,09 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Μελίας 841 501 -340 -40,43 

Ναμάτων 142 105 -37 -26,06 

Γλαύκης 844 707 -137 -16,23 

Ελευθερίου 383 347 -36 -9,40 

Χάλκης 1.882 1.805 -77 -4,09 

Πλατυκάμπου 1.826 1.804 -22 -1,20 

Ομορφοχωρίου 730 743 13 1,78 

Μελισσοχωρίου 770 854 84 10,91 

Γαλήνης 874 1.030 156 17,85 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 23.213 20.854 -2.359 -10,16 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

- Η μείωση είναι σημαντική (30% περίπου) στις Δημοτικές Ενότητες Κραννώνα & Κιλελέρ 

ενώ σε μερικές Κοινότητες ξεπερνά ακόμα και το 50% (Δοξαρά: 56,4%, Αγ. Γεωργίου:51,4%). 

- Όσον αφορά στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, παρατηρείται σημαντική αύξηση του 

πληθυσμού στην Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας (23%) και αντίστοιχη μείωση  συνολικά στις 

υπόλοιπες Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να εμφανίζεται  

αμετάβλητος. Η αύξηση του πληθυσμού της Νίκαιας, οφείλεται στο γεγονός ότι επιλέγεται ως 

τόπος κατοικίας από οικογένειες που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Λάρισα, επιλέγουν όμως 

ως τόπο κατοικίας ένα λιγότερο αστικό περιβάλλον. 

- Στη Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο, σύμφωνα με το 

οποίο οι Κοινότητες Ομορφοχωρίου, Μελισσοχωρίου, Γαλήνης και Πλατυκάμπου που επίσης 

γειτνιάζουν στη Λάρισα αύξησαν ή διατήρησαν τον πληθυσμό τους, ενώ  στις υπόλοιπες 

Κοινότητες υπήρξε μείωση κατά περίπου 15%.  

- Η μικρότερη σχετικά μείωση παρατηρείται στη Δ.Ε. Αρμενίου (περίπου 8%). 

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οικισμοί της Δ.Ε Πλατυκάμπου που έχουν άμεση 

πρόσβαση στην ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου και βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους εμφανίζουν, τελείως 

αντίθετη δημογραφική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η Κοινότητα Γλαύκης ενώ απέχει μόλις 5 χλμ 

περισσότερο από την Λάρισα σε σχέση με την Κοινότητα Γαλήνης, εν τούτοις εμφανίζει μείωση κατά 

16% περίπου ενώ η Γαλήνη αύξηση 18% περίπου. Κατά συνέπεια, η αντίθετες τάσεις πιθανόν να 

οφείλονται και σε άλλους παράγοντες όπως: 

 Διαθεσιμότητα οικοπέδων σε αριθμό και επιφάνεια  

 Η οικιστική συνεκτικότητα των μικρών και κλειστών κοινωνιών της υπαίθρου λειτουργεί ανασταλτικά 

σε οικογένειες αστικού προσανατολισμού  να αποφασίσουν να εγκατασταθούν εκεί.  

 

Ηλικιακή Σύνθεση του Πληθυσμού 

  Όσον αφορά στα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την  ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, πρέπει να 

αναφερθεί ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου περιόδου 2013-14 χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες 

Γήρανσης (Δ.Γ.), Νεανικότητας (Δ.Ν.) και Εξάρτησης (Δ.Ε.) για την ανάδειξη του δημογραφικού προφίλ 

του Δήμου, με βάση τα στοιχεία της απογραφής 2001. Κρίνεται σκόπιμη, η μελέτη της εξέλιξης των 

ανωτέρω δεικτών με τα δεδομένα της απογραφής 2011, με τις εξής επισημάνσεις: 
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 Η απογραφή του 2001 μελετάει  την ηλικιακή σύνθεση έξι (6) κλάσεις άνισου πλάτους 0-14, 15-24, 

25-39,40-54 και 65+  

 Τα διαθέσιμα στοιχεία της ηλικιακής σύνθεσης απογραφής του 2011, διαφέρουν από τα στοιχεία της 

απογραφής του 2001, καθώς είναι κατανεμημένα σε δεκαοκτώ  κλάσεις ίσου πλάτους 5 ετών. 

 Για λόγους σύγκρισης ομοειδών στοιχείων έγινε αναγωγή των κλάσεων του 2011 στις αντίστοιχες του 

2001 

Τα σχετικά δεδομένα (πρωτογενή και επεξεργασμένα)  παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 7: Εξέλιξη ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού  ανά Δημοτική Ενότητα (2001-2011) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
Έτος Πληθυσμός 

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65+ 

Πληθ % Πληθ % Πληθ % Πληθ % Πληθ % Πληθ % 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
2001 2.273 308 13,6 273 12,0 465 20,5 414 18,2 311 13,7 502 22,1 

2011 2.096 247 11,8 209 10,0 377 18,0 421 20,1 270 12,9 572 27,3 

ΚΙΛΕΛΕΡ 
2001 2.834 395 13,9 354 12,5 565 19,9 516 18,2 361 12,7 643 22,7 

2011 2.038 226 11,1 162 7,9 356 17,5 382 18,7 293 14,4 619 30,4 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 
2001 3.274 437 13,3 396 12,1 618 18,9 597 18,2 501 15,3 725 22,1 

2011 2.289 217 9,5 146 6,4 368 16,1 427 18,7 339 14,8 792 34,6 

ΝΙΚΑΙΑΣ 
2001 6.540 849 13,0 904 13,8 1.219 18,6 1.382 21,1 870 13,3 1.316 20,1 

2011 6.535 849 13,0 571 8,7 1.207 18,5 1.406 21,5 894 13,7 1.608 24,6 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
2001 8.292 1.140 13,7 1.223 14,7 1.707 20,6 1.608 19,4 1.045 12,6 1.569 18,9 

2011 7.896 1.165 14,8 704 8,9 1.686 21,4 1.609 20,4 1.003 12,7 1.729 21,9 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
2001 23.213 3.129 13,5 3.150 13,6 4.574 19,7 4.517 19,5 3.088 13,3 4.755 20,5 

2011 20.854 2.704 13,0 1.792 8,6 3.994 19,2 4.245 20,4 2.799 13,4 5.320 25,5 

 

Είναι προφανές ότι στο σύνολο του Δήμου, τόσο σε επίπεδο απόλυτων, όσο και σε επίπεδο 

σχετικών συχνοτήτων, υπάρχει σημαντική αύξηση στην πληθυσμιακή ομάδα 65+ σε βάρος όλων των 

υπόλοιπων ομάδων. Συγκεκριμένα ο πληθυσμός της ομάδας 65+ αυξήθηκε κατά 565 άτομα, ενώ οι 

υπόλοιπες ομάδες παρουσίασαν μείωση κατά 2924 άτομα.  

 

Δημογραφικοί δείκτες  

Ακολουθούν οι Πίνακες 8, 10 και 12 που περιγράφουν την εξέλιξη των δεικτών γήρανσης(ΔΓ), 

νεανικότητας (ΔΝ) και εξάρτησης (ΔΕ), μεταξύ των ετών 2001 και 2011 στις Δημοτικές Ενότητες  του 

Δήμου και οι Πίνακες 9, 11 και 13 που περιγράφουν την πραγματικότητα των δεικτών το 2011 στο Δήμο 

Κιλελέρ, το Δήμο Λαρισαίων, την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και στο σύνολο της χώρας για λόγους 

σύγκρισης. Ο Δήμος Λαρισαίων επιλέχτηκε διότι εκτιμάται ότι υπάρχει πληθυσμιακή ώσμωση μεταξύ 

αυτού και του Δήμου Κιλελέρ. 

 

α) Ο Δείκτης Γήρανσης (% του πληθυσμού > 65 ετών) 
Πίνακας 8: Εξέλιξη του Δείκτη Γήρανσης ανά Δημοτική Ενότητα  (2001-2011) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Δείκτης Γήρανσης 

ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 2011 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 22,1 27,3 

ΚΙΛΕΛΕΡ 22,7 30,4 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 22,1 34,6 

ΝΙΚΑΙΑΣ 20,1 24,6 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 19,9 21,9 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 20,5 25,5 

 
Πίνακας 9: Σύγκριση Δεικτών Γήρανσης Δήμων Κιλελέρ, Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας & χώρας (2011) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δείκτης Γήρανσης 2011 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 25,5 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14,4 

Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 19,1 

ΕΛΛΑΔΑ 19,5 

 

Παρατηρείται ότι, ενώ στην απογραφή του 2001 ο δείκτης είναι παραπλήσιος μεταξύ των 

Δημοτικών Ενοτήτων, στην απογραφή του 2011 υπάρχει σημαντική αύξησή του, στις ΔΕ Κραννώνα, 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

25 

 

Κιλελέρ και Αρμενίου. Ο δείκτης αυτός, είναι σημαντικά υψηλότερος από τον δείκτη σε επίπεδο χώρας, 

Νομού και  Δήμου Λαρισαίων. Εκτιμάται ότι ο οικονομικά ανενεργός πληθυσμός, όπως κατά τεκμήριο 

είναι τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 65+, παραμένει στα όρια του Δήμου. 

 

β) Δείκτης Νεανικότητας (% του πληθυσμού 0-14 ετών) 
Πίνακας 10: Εξέλιξη του Δείκτη Νεανικότητας ανά Δημοτική Ενότητα (2001-2011) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Δείκτης Νεανικότητας 

ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 2011 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 13,6 11,8 

ΚΙΛΕΛΕΡ 13,9 11,1 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 13,3 9,5 

ΝΙΚΑΙΑΣ 13,0 13,0 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 13,7 14,8 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 13,5 13,0 

 
Πίνακας 11: Σύγκριση Δεικτών Νεανικότητας Δήμων Κιλελέρ, Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας & χώρας (2011) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δείκτης Νεανικότητας 2011 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 13,0 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 15,7 

Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 17,1 

ΕΛΛΑΔΑ 14,7 

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούνται τα εξής:  

 κάμψη του δείκτη νεανικότητας την τελευταία δεκαετία στις Δ.Ε. Αρμενίου, Κιλελέρ και Κραννώνα, που 

υποδηλώνει μετακίνηση του ενεργού πληθυσμού, κατά πάσα πιθανότητα προς το Δήμο Λαρισαίων, ο 

οποίος εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο δείκτη. 

  σταθεροποίηση στη ΔΕ Νίκαιας και αύξηση στη ΔΕ Πλατυκάμπου, η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται στη 

μετακίνηση πληθυσμού προς τη Νίκαια, το Ομορφοχώρι, το Μελισσοχώρι και τη Γαλήνη όπως 

προαναφέρθηκε.  

 συνολικά στο Δήμο, ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο του Νομού  και της χώρας 

ενώ είναι σημαντικά χαμηλότερος από το δείκτη του Δήμου Λαρισαίων. Διαχρονικά ο δείκτης αυτός 

μειώνεται στη χώρα (ΔΝ 1991 19,24 %, ΔΝ 2001 15,17%) 

 

γ) Ο Δείκτης Εξάρτησης (Δ. Ε)  

Το άθροισμα των ποσοστών % των ηλικιών από 0 έως 14 και άνω των 65 ετών. Ο Δείκτης Εξάρτησης 

δείχνει την αναλογία του μη παραγωγικού πληθυσμού ως προς παραγωγικό. 

Πίνακας 12:  Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης ανά Δημοτική Ενότητα (2001-2001) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Δείκτης Εξάρτησης 

ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 2011 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 39,1 35,7 

ΚΙΛΕΛΕΡ 41,5 36,6 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 44,1 35,4 

ΝΙΚΑΙΑΣ 37,6 33,1 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 36,7 33,6 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 38,5 34,0 

Πίνακας 13:Σύγκριση Δεικτών Εξάρτησης Δήμων Κιλελέρ, Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας & χώρας (2011)  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δείκτης Εξάρτησης 2011 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 38,5 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 34,8 

Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 31,5 

ΕΛΛΑΔΑ 34,2 

 

Παρατηρείται σημαντική αύξηση του δείκτη σε όλα τα επίπεδα παρατήρησης που οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση του δείκτη γήρανσης, σε βάρος των αντίστοιχων δεικτών όλων των υπόλοιπων ηλικιακών 

ομάδων. Για τον Δήμο Κιλελέρ ο Δ.Ε. είναι σε υψηλότερο επίπεδο, τόσο από αυτόν της χώρας όσο και της 

Π.Ε. Λάρισας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε απόλυτα μεγέθη, διαπιστώνεται ότι, υπάρχει σημαντική 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

μείωση του τόσο των νεώτερων ηλικιών (0-19) κατά 436 άτομα όσο και του παραγωγικού πληθυσμού (15-

64) κατά  2.249 άτομα. 

 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα των Δήμων της Π.Ε. Λάρισας: 
Πίνακας 14: Πυκνότητα πληθυσμού  Δήμων Π. Ε. Λάρισας (2011) 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (2011) ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (2011) 

ΑΓΙΑΣ 11.470 661,8 17,3 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 32.121 1.565,2 20,5 

ΚΙΛΕΛΕΡ 20.854 976,3 21,4 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  162.591 336,0 483,9 

ΤΕΜΠΩΝ 13.712 576,7 23,8 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 25.032 525,3 47,7 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 18.545 739,7 25,1 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Κιλελέρ είναι της 

τάξεως των  κατοίκων ανά 21,4 κάτοικοι/km2. Την μεγαλύτερη πυκνότητα –όπως ήταν αναμενόμενο- 

εμφανίζει ο Δήμος Λαρισαίων (483,9 κατ/km2) ενώ ακολουθεί ο Δήμος Τυρνάβου  με 47,7 κατ/km2. Όλοι 

οι υπόλοιποι περιφερειακοί Δήμοι έχουν σχετικά παρόμοια πυκνότητα με τον Δήμο Αγιάς να εμφανίζει 

την μικρότερη με 17,3 κατ/km2. 

 
Οικογενειακή κατάσταση και φύλλο πληθυσμού 

 Στον Πίνακα 15  παρουσιάζεται η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων, 

της Δ.Ε. Λάρισας και Π.Ε. Λάρισας κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση  ενώ στον Πίνακα 16 η 

ποσοστιαία τους κατανομή σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Κιλελέρ. 

 Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι η αύξηση του επιπέδου αστικότητας του πληθυσμού 

επηρεάζει την σύνθεση του με όρους οικογενειακής κατάστασης και συγκεκριμένα το ποσοστό των 

εγγάμων –τόσο στους άντρες όσο και τις γυναίκες- μειώνεται όσο αυξάνεται η αστικότητα της περιοχής 

διαμονής από την μικρότερη, Δήμος Κιλελέρ (55,4%) σε ενδιάμεση/μικτή, Π.Ε. Λάρισας (52,1%) και τέλος 

σε έντονα αστικό περιβάλλον της Λάρισας (49,7%). 

 Το στοιχείο της αυξημένου ποσοστού εγγάμων αποτελεί δείγμα της ποιοτικής σύνθεσης του 

εγκατεστημένου πληθυσμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Κιλελέρ αποτελεί σε μεγαλύτερο 

ποσοστό ταυτόχρονα τόπο διαμονής και εργασίας σε επίπεδο οικογενειακής δομής. Το γεγονός αυτό είναι 

απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο δεδομένου ότι πρόκειται για αγροτικό Δήμο με μεγάλη διασπορά 

οικισμών σε απόσταση από κάποιο ισχυρό οικιστικό κέντρο. Έτσι, η επιλογή ή αναγκαιότητα εργασίας 

στην γεωργία ή κτηνοτροφία συνεπάγεται και οικογενειακή εγκατάσταση. Αυτή η σύνδεση αν και μέχρι 

ενός σημείου φαίνεται να λειτουργεί θετικά στην συγκράτηση του πληθυσμού μπορεί πολύ εύκολα να 

αποτελέσει και σοβαρό κίνδυνο μετακίνησης σε αστικό κέντρο αν συνδυαστεί με ελλείψεις υποδομών και 

κινήτρων.  

Τα τελευταία συμπεράσματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων του 

Δήμου σε επίπεδο υποδομών, κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα παροχής κινήτρων και διευκολύνσεων 

προκειμένου η ύπαιθρος να καταστεί περισσότερος ελκυστικός προορισμός εγκατάστασης και 

δραστηριοποίησης.  

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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Πίνακας 15: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση (2011) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

Ά
γ
α

μ
ο

ι 

Έ
γ
γ
α

μ
ο

ι,
 μ

ε 
σ

ύ
μ

-

φ
ω

ν
ο

 σ
υ

μ
β

ίω
σ

η
ς 

κ
α

ι 
σ

ε 
δ

ιά
σ

τ
α

σ
η

 

Χ
ή

ρ
ο

ι 
κ

α
ι 

χ
ή

ρ
ο

ι 

α
π

ό
 σ

ύ
μ

φ
ω

ν
ο

 σ
υ

μ
-

β
ίω

σ
η

ς 

Δ
ια

ζε
υ

γ
μ

έν
ο

ι 
κ

α
ι 

δ
ια

ζε
υ

γ
μ

έν
ο

ι 
α

π
ό

 

σ
ύ

μ
φ

ω
ν
ο

 σ
υ

μ
β

ίω
-

σ
η

ς 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

Ά
γ
α

μ
ο

ι 

Έ
γ
γ
α

μ
ο

ι,
 μ

ε 
σ

ύ
μ

-

φ
ω

ν
ο

 σ
υ

μ
β

ίω
σ

η
ς 

κ
α

ι 
σ

ε 
δ

ιά
σ

τ
α

σ
η

 

Χ
ή

ρ
ο

ι 
κ

α
ι 

χ
ή

ρ
ο

ι 

α
π

ό
 σ

ύ
μ

φ
ω

ν
ο

 σ
υ

μ
-

β
ίω

σ
η

ς 

Δ
ια

ζε
υ

γ
μ

έν
ο

ι 
κ

α
ι 

δ
ια

ζε
υ

γ
μ

έν
ο

ι 
α

π
ό

 

σ
ύ

μ
φ

ω
ν
ο

 σ
υ

μ
β

ίω
-

σ
η

ς 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

Ά
γ
α

μ
ο

ι 

Έ
γ
γ
α

μ
ο

ι,
 μ

ε 
σ

ύ
μ

-

φ
ω

ν
ο

 σ
υ

μ
β

ίω
σ

η
ς 

κ
α

ι 
σ

ε 
δ

ιά
σ

τ
α

σ
η

 

Χ
ή

ρ
ο

ι 
κ

α
ι 

χ
ή

ρ
ο

ι 

α
π

ό
 σ

ύ
μ

φ
ω

ν
ο

 σ
υ

μ
-

β
ίω

σ
η

ς 

Δ
ια

ζε
υ

γ
μ

έν
ο

ι 
κ

α
ι 

δ
ια

ζε
υ

γ
μ

έν
ο

ι 
α

π
ό

 

σ
ύ

μ
φ

ω
ν
ο

 σ
υ

μ
β

ίω
-

σ
η

ς 

Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 6.535 2.216 3.640 586 93 3.272 1.284 1.829 99 60 3.263 932 1.811 487 33 

Δ. Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2.096 713 1.115 235 33 1.037 418 565 38 16 1.059 295 550 197 17 

Δ. Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 2.038 633 1.155 214 36 1.024 392 585 34 13 1.014 241 570 180 23 

Δ. Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 2.289 621 1.362 273 33 1.190 403 711 49 27 1.099 218 651 224 6 

Δ.Ε.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7.896 2.826 4.287 674 109 3.950 1.625 2.170 96 59 3.946 1.201 2.117 578 50 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 20.854 7.009 11.559 1.982 304 10.473 4.122 5.860 316 175 10.381 2.887 5.699 1.666 129 

% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ   33,6 55,4 9,5 1,5 50,2 39,4 56,0 3,0 1,7 49,8 27,8 54,9 16,0 1,2 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 284.325 109.563 148.237 21.515 5.010 140.809 61.017 74.469 3.241 2.082 143.516 48.546 73.768 18.274 2.928 

% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ   38,5 52,1 7,6 1,8 49,5 43,3 52,9 2,3 1,5 50,5 33,8 51,4 12,7 2,0 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 146.926 62.093 73.036 8.652 3.145 71.941 33.317 36.418 1.110 1.096 74.985 28.776 36.618 7.542 2.049 

% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ   42,3 49,7 5,9 2,1 49,0 46,3 50,6 1,5 1,5 51,0 38,4 48,8 10,1 2,7 

 
Πίνακας 16: Κατανομή (%) μόνιμου πληθυσμού ανά Δ.Ε. Δήμου Κιλελέρ κατά φύλο & οικογενειακή κατάσταση (2011) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑ 

ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ (%) ΑΡΡΕΝΕΣ (%) ΘΗΛΕΙΣ (%) 
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ΝΙΚΑΙΑΣ 31,3 31,6 31,5 29,6 30,6 31,2 31,1 31,2 31,3 34,3 31,4 32,3 31,8 29,2 25,6 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 10,1 10,2 9,6 11,9 10,9 9,9 10,1 9,6 12,0 9,1 10,2 10,2 9,7 11,8 13,2 

ΚΙΛΕΛΕΡ 9,8 9,0 10,0 10,8 11,8 9,8 9,5 10,0 10,8 7,4 9,8 8,3 10,0 10,8 17,8 

ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 11,0 8,9 11,8 13,8 10,9 11,4 9,8 12,1 15,5 15,4 10,6 7,6 11,4 13,4 4,7 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 37,9 40,3 37,1 34,0 35,9 37,7 39,4 37,0 30,4 33,7 38,0 41,6 37,1 34,7 38,8 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

Αλλοδαποί 

Τα στοιχεία της απογραφής του 2011 στο Δήμο Κιλελέρ καταγράφουν 1.588 κατοίκους με 

υπηκοότητα ξένης χώρας (7,6% του συνολικού πληθυσμού) από 1.307 το 2001 (5,6% του συνολικού 

πληθυσμού). Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών κατά 21,5%, ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής των αλλοδαπών στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου αυξήθηκε την ίδια περίοδο 

κατά 32,1%. Αριθμητικά η αύξηση αποδίδεται στο γεγονός ότι, καθώς ο πληθυσμός των αλλοδαπών στον  

Δήμο  αυξάνεται από το 1991 έως σήμερα, ο γηγενής πληθυσμός των περισσότερων Τοπικών Κοινοτήτων, 

φθίνει σημαντικά. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι, οι λόγοι μετεγκατάστασης του γηγενούς πληθυσμού 

προς τα αστικά κέντρα της περιοχής, ως απόρροια των ελλείψεων  σε  βασικές  υποδομές, υπηρεσίες  και  

παροχές,  της  δυσκολίας  ανεύρεσης εργασίας  αλλά  και  γενικότερα  της  επικρατούσας  τάσης  για 

αναζήτηση καλύτερων  συνθηκών διαβίωσης σε αστικού χαρακτήρα περιοχές, διαφέρουν από εκείνους 

των αλλοδαπών οι οποίοι έχουν  την  τάση  να  αυξάνονται  στο  σύνολο του Δήμου. Ως  βασικότερος  

λόγος  της  αυξητικής αυτής  τάσης  εγκατάστασης  αλλοδαπών στο Δήμο  Κιλελέρ,  αποτελεί  η  σημαντική  

ζήτηση  για εργατικό  δυναμικό  στον  πρωτογενή  τομέα,  ενός  τομέα  όπου  οι  ημεδαποί  κάτοικοι  των 

αγροτικών περιοχών αδυνατούν τα τελευταία χρόνια να απασχοληθούν, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω 

γνώσεων, είτε από επιλογή.  

Την δεκαετία 2001-2011 σημειώθηκε αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών κατά 21,5%, ενώ το 

ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου αυξήθηκε την ίδια 

περίοδο κατά 32,1%.  Επισημαίνεται ότι από  το  σύνολο  των  αλλοδαπών  που  καταγράφηκαν  κατά  την  

απογραφή  του  2011,  το  95%  προέρχεται  από ευρωπαϊκές  χώρες  εκτός  ΕΕ  και  εξ’  αυτού  ένα  επίσης  

πολύ  μεγάλο  ποσοστό  αναφέρεται  σε  κατοίκους  Αλβανικής Υπηκοότητας. Η μεγαλύτερη χωρική 

συγκέντρωση αλλοδαπών εμφανίζεται στην ΔΕ Πλατυκάμπου, ωστόσο το ποσοστό τους ως προς το 

σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της ΔΕ δεν διαφοροποιείται αισθητά από τον αντίστοιχο μέσο όρο του 

Δήμου. Οι Δημοτικές Ενότητες  (Δ.Ε.) στις οποίες εντοπίζεται μεγάλη  συγκέντρωση  αλλοδαπών,  ως  

ποσοστό  επί  του  πληθυσμού  τους,  είναι  οι  αμιγώς αγροτικές  ΔΕ  του  Δήμου  (Αρμενίου,  Κιλελέρ  

και  Κραννώνα),  στις  οποίες  το  ποσοστό  αυτό κυμαίνεται μεταξύ 9,3% και 11,6%. Ιδιαίτερη  περίπτωση  

αποτελεί  η  ΔΕ  Νίκαιας,  η  οποία  διαχρονικά  διατηρεί  χαμηλά  ποσοστά αλλοδαπών κατοίκων στο 

σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της. Αξίζει να επισημανθεί επίσης, ότι οι αριθμοί αυτοί και τα ποσοστά 

που βασίζονται σε απογραφές του πληθυσμού και με την ως σήμερα εμπειρία, ο πληθυσμός των 

αλλοδαπών, για διάφορους λόγους, στην πραγματικότητα είναι αρκετά μεγαλύτερος. (ΠΗΓΗ: «Σχέδιο 

Δράσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήµου Κιλελέρ», ΟΜΑΣ Α.Ε, 2017). 

 
Πίνακας 17: Αλλοδαποί στο Δήμο Κιλελέρ ανά Δημοτική Ενότητα (2001) (ΕΛΣΤΑΤ, Σχέδιο Δράσης Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΜΑΣ 

ΑΕ,2017) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙ-

ΡΕΣΗ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

2001 
2011 

(%) 

Δήμου  

(%) μεταβολή 

2001-2011 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 178 93 85 243 15,3  36,5 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 230 150 80 212 13,4 -7,8 

Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 116 80 36 213 13,4 83,6 

Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 165 112 53 290 18,3 75,8 

Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 618 384 234 630 39,7 1,9 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 1.307 819 488 1.588 
100   21,5 

% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 5,6   7,6 

 

Πίνακας 18: Αλλοδαποί στο Δήμο Κιλελέρ ανά Δημοτική Ενότητα (έτος 2001) και συνολικά (2001-11)  σε σχέση με τον μόνιμο 

πληθυσμό του (ΕΛΣΤΑΤ & Σχέδιο Δράσης Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΜΑΣ ΑΕ,2017) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ  (%) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 7,9   11,6   47,7 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 9,0 10,4 16,1 

Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 3,9 9,3 138,5 

Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 2,5 4,4 80,7 

Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 7,5 8,0 5,8 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 5,8 7,6 32,1 
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Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας 

(ΠΕΣΚΕ) Θεσσαλίας (2015), οι μετανάστες που καταγράφηκαν σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας  το  

2015 ήταν 6.605. Από αυτούς, το 49% συγκεντρώνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ήτοι 3.236 

άτομα. Στην ΠΕ Λάρισας οι μετανάστες συγκεντρώνονται σε ποσοστό 96,5% σε 4 από τους 6 δήμους 

(Λαρισαίων, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Τεμπών), με το Δήμο Κιλελέρ να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μεταναστών της ΠΕ (48%), δηλαδή 1.553 άτομα.  

 Τέλος η προσφυγική/μεταναστευτική κρίση των τελευταίων ετών δεν επηρέασε τον Δήμο Κιλελέρ 

αφού εντός των διοικητικών του ορίων δεν υπάρχει δομή φιλοξενίας ενώ καμία από τις υφιστάμενες δεν 

γειτνυάζει με αυτόν. 

 Από τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνονται τα εξής: 

 η Δ.Ε. Νίκαιας δεν προσελκύει –συγκριτικά με τις άλλες Δ.Ε και λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και 

τον πληθυσμό της- μεγάλο αριθμό αλλοδαπών (έτος 2001) 

 στη Δ.Ε. Αρμενίου παρατηρείται μια ισορροπία ανδρών-γυναικών. 

 Από τα στοιχεία του 2001 παρατηρείται ότι οι άντρες είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες, 

γεγονός το οποίο αποδίδεται στην επιλογή της περιοχής πρωτίστως για εργασία (αγροτοκτηνοτροφική) 

και λιγότερο οικογενειακή.  

 αύξηση της τάξης του 21,5% στους αλλοδαπούς μέσα στην δεκαετία 2001-11 αλλά μείωση κατά 2,2% 

το 2015. Αυτή η έστω μικρή μείωση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με βάση τον αντίστοιχο μόνιμο 

πληθυσμό προκειμένου να εξαχθεί με ασφάλεια ο σχετικός δείκτης και τα συμπεράσματα. 

 

1.1.1.3 Χωροταξία-γεωγραφική θέση Δήμου-πολεοδομική πληροφορία 
1.1.1.3.1 Χωροταξία και υπερκείμενος σχεδιασμός 

Με το άρθρο 3 Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» καθορίζεται η Εθνική Χωρική Στρατηγική ως εξής: 

1.Για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου, το Υπουργικό Συμβούλιο διαμορφώνει 

Εθνική Χωρική Στρατηγική. Η Εθνική Χωρική Στρατηγική αποτελεί κείμενο αρχών και περιλαμβάνει 

βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, τους βασικούς άξονες, τους μεσοπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης και των επιμέρους 

φορέων της, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόμενης 

ανάπτυξης. Η Εθνική Χωρική Στρατηγική αποτελεί βάση για το συντονισμό των στρατηγικών 

χωροταξικών Πλαισίων, των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων του Κράτους, των Ο.Τ.Α. 

Α και Β' βαθμού και των δημόσιων νομικών προσώπων, πλαισίων, σχεδίων και προγραμμάτων που έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και συνοχή του εθνικού χώρου. Ειδικότερα, η Εθνική Χωρική 

Στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες για όλο το φάσμα των θεμάτων που καλύπτουν 

όλα τα επίπεδα σχεδίων και ιδίως για: 

i. Τη βιώσιμη ανάπτυξη και δικτύωση του εθνικού χώρου, 

ii. τη διάρθρωση και δομή του αστικού και οικιστικού δικτύου της χώρας, 

iii. τη διάρθρωση των παραγωγικών τομέων, 

iv. την πολιτική γης και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, 

v. τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής 

εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη χωρική κατανομή των υποδομών γνώσης και καινοτομίας, 

vi. τη βιώσιμη ανάπτυξη υποενοτήτων του εθνικού χώρου με ιδιαίτερη έμφαση στο θαλάσσιο, 

νησιωτικό, ορεινό και παράκτιο χώρο. 

2. Η Εθνική Χωρική Στρατηγική καταρτίζεται υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και εγκρίνεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Η Εθνική Χωρική 

Στρατηγική μετά την έγκρισή της ανακοινώνεται στη Βουλή. 

3. Για την κατάρτιση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη τα προγράμματα οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης της παρ. 8 του άρθρου 79 του Συντάγματος, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 

της χώρας για κάθε προγραμματική περίοδο, το πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και το εθνικό 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, οι διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την προστασία του 
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περιβάλλοντος, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά προγράμματα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίμακας που 

επηρεάζουν σημαντικά τη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. 

4. Οι βασικοί άξονες, οι στόχοι της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 

των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων 

Με την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108/11-10-2018 απόφαση ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 269 Τεύχος 

ΑΑΠ /15.11.2018) εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1484/Β’/10.10.2003). Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και 

περιβαλλοντικά το ΠΧΠ. 

 

 
Χάρτης 2: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας (1η αναθεώρηση, ΦΕΚ 269 ΑΑΠ /15.11.2018) 

 

Α. Στόχοι του ΠΧΠ Θεσσαλίας 

Βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι οι παρακάτω: 

1. Η ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει 

2. Η προώθηση της βιώσιμης, ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Περιφέρειας, σύμφωνα με 

τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της 

3. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η πρόληψη της 

ρύπανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

4. Ο περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης, η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων και η αποφυγή 

συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων 

5. Η ανάπτυξη των μεταφορών, της ενέργειας και των λοιπών υποδομών ανάλογα με τις ανάγκες της 

Περιφέρειας και των επιμέρους ενοτήτων 

 

Β. Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης  

Προωθείται η αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της Περιφέρειας και των νέων εθνικών αξόνων που 

διέρχονται από τη Θεσσαλία, ή πλησίον αυτής, με στόχο τη μετουσίωσή τους σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Το αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας οργανώνεται γύρω από:  

i. τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες, που περιλαμβάνουν τον Ανατολικό χερσαίο άξονα που 

αναπτύσσεται κατά μήκος του ΠΑΘΕ και τον άξονα της κεντρικής ενδοχώρας που αναπτύσσεται 

κατά μήκος της Ε65 και του οδικού άξονα Λάρισα – Κοζάνη 

ii. τους δευτερεύοντες αναπτυξιακούς άξονες της Περιφέρειας που περιλαμβάνουν τους άξονες Λάρισα 

– Καρδίτσα και Λάρισα – Φάρσαλα, ενώ στο θαλάσσιο χώρο σημαντικός θεωρείται ο άξονας 

σύνδεσης των Σποράδων με τον Βόλο 
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iii. τους πόλους ανάπτυξης που περιλαμβάνουν, αφενός τις δύο μεγάλες πόλεις Λάρισα και Βόλο οι 

οποίες, μέσω της δικτύωσής τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως δίπολο και να συγκροτήσουν τον 

τρίτο ελληνικό αστικό πόλο με περιθώρια άσκησης διεθνούς ρόλου και αφετέρου τους δευτερεύοντες 

πόλους ανάπτυξης, που είναι τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. 

Επίσης, το λιμάνι του Βόλου συγκαταλέγεται στις κύριες διεθνείς θαλάσσιες πύλες της χώρας, με μεγάλες 

δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης ως τουριστικό και εμπορικό κέντρο, μέσω προγραμματισμένων και 

προτεινόμενων έργων για την αναβάθμιση του λιμανιού και των λοιπών δικτύων μεταφορών με τα οποία 

συνδέεται. 

 

Γ. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης  

1) Περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών λειτουργιών  

Καθορίζονται περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αστικών Λειτουργιών μεταξύ των πόλεων Λάρισας - 

Βόλου και Καρδίτσας - Τρικάλων με στόχο τον έλεγχο και συντονισμό των βασικών κατηγοριών χρήσεων 

γης και την αποφυγή συγκρούσεων. Ειδικότερα, στις περιοχές αυτές προβλέπεται: α) ο περιορισμός της 

εκτός σχεδίου δόμησης, ιδίως σε περιοχές γεωργικής γης Α’ προτεραιότητας, β) ο λεπτομερής σχεδιασμός 

του συνόλου της έκτασης, γ) η χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδομικών μηχανισμών. 

 

2) Παραγωγικές δραστηριότητες 

2.1. Πρωτογενής τομέας 

Ο Θεσσαλικός κάμπος, αποτελεί και πρέπει να παραμείνει, μία από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές 

της χώρας, Η αειφόρος διαχείριση του φυσικού αυτού πόρου, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όχι μόνο 

περιφερειακής αλλά και εθνικής σημασίας. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, μεταξύ άλλων: 

 Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα κατηγοριοποίησης της γεωργικής γης ως προς την παραγωγικότητά 

της  

 Προωθείται ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. Ταυτόχρονα, προωθούνται χρήσεις και 

δραστηριότητες σχετικές και συμβατές με τη γεωργία, καθώς και η ανάπτυξη βιομηχανικών - 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας - τυποποίησης προϊόντων, που έχουν σχέση με την τοπική 

παραγωγή, ακόμη και σε γεωργική γη Α’ προτεραιότητας 

 Προωθείται η υλοποίηση των έργων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Περιφέρειας και θα 

συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υδατικών πόρων, σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών 

απορροής, π.χ μικρής κλίμακας, άμεσης απόδοσης έργα, όπως μικρά και μεσαία φράγματα, 

λιμνοδεξαμενές και λοιπά έργα, με στόχο τη συγκράτηση των επιφανειακών νερών και τον 

εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων  

 Προβλέπεται:  

- η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, καθώς και η προστασία και προώθηση των επωνύμων 

τοπικών προϊόντων ποιότητας, που θα ωφελήσει πολλαπλά και την εθνική αλλά και την τοπική 

οικονομία ιδιαίτερα στην προσπάθεια ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού στις ορεινές και 

προβληματικές περιοχές της Περιφέρειας 

- η στήριξη ομάδων παραγωγών για την οργάνωση εμπορικών δικτύων και την προώθηση της 

τοπικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές  

- η υποστήριξη σύνδεσης μεταποίησης και υπηρεσιών και της αγροτικής παραγωγής με τα 

ερευνητικά κέντρα 

 

2.2. Βιομηχανία 

Στον τομέα της βιομηχανίας οι βασικοί άξονες είναι: 

 Προβλέπεται η εξυγίανση της υπάρχουσας κατάστασης, με οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών 

συγκεντρώσεων, πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και επαναχρησιμοποίηση 

εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων.  

 Προτείνεται η αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης των μονάδων και η συγκέντρωση των 

δραστηριοτήτων μεταποίησης σε οργανωμένους υποδοχείς. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί 

έμφαση και στη δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 

συγκεντρώσεις.  
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 Ειδικότερα, η περιοχή στην παράκτια ζώνη του Αλμυρού κρίνεται κατάλληλη για τη χωροθέτηση 

οργανωμένου υποδοχέα σε συνδυασμό με τις προτάσεις δημιουργίας εμπορευματικού λιμανιού και 

σύνδεσής της με το σιδηροδρομικό δίκτυο.  

 Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και για τη χωροθέτηση μονάδων χαμηλής - μέσης όχλησης, που 

έχουν σχέση με την τοπική αγροτική παραγωγή σε αντιστοιχία με τις αγροτικές δραστηριότητες.  

 

2.3 Τουρισμός 

Δύο είναι οι ευρύτερες ζώνες που συγκεντρώνουν μεγάλης έκτασης και αξίας φυσικό απόθεμα, με 

σημαντικούς ιστορικούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς βουνού και θάλασσας. Στα 

ανατολικά, το τόξο Όλυμπος-Όσσα-Μαυροβούνι-Πήλιο-Σποράδες και στα δυτικά το τμήμα της οροσειράς 

της Πίνδου, που περιλαμβάνει και τα Μετέωρα, τον Κόζιακα, τις περιοχές των λιμνών Πλαστήρα και 

Σμοκόβου κ.λπ.  

Για τις περιοχές όπου η πίεση για ανάπτυξη είναι έντονη, το σχέδιο εστιάζεται στα εξής: 

 προωθείται η χωρική οργάνωση, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της τουριστικής 

δραστηριότητας,  

 προτείνεται ο καθορισμός χρήσεων γης, ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και δίδεται έμφαση 

στη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων και σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών, 

 προβλέπεται η αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.) και 

θεματικού τουρισμού (συνεδριακού, θρησκευτικού, μαθητικού, τρίτης ηλικίας, ΑΜΕΑ κ.λπ.) για τον 

εμπλουτισμό και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, προωθείται η αξιοποίηση και 

επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων και συνόλων και η παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή 

διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η ανάδειξη της κοιλάδας των Τεμπών, της περιοχής του Ολύμπου και 

του όρους Όρθυς, η δημιουργία δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των 

ιαματικών πηγών της Περιφέρειας, καθώς και η βελτίωση των υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο 

λιμάνι του Βόλου, η πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων και η δημιουργία καταδυτικού Πάρκου 

Σποράδων - Παγασητικού. 

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, παρατηρείται ότι σε όλους τους Δήμους υπάρχουν 

εξοχικές/δευτερεύουσες κατοικίες ενώ η τουριστική  δραστηριότητα  στον Δήμο Κιλελέρ είναι 

ανύπαρκτη (στοιχεία 2011) με την εκτίμηση για το 2021 να μην αλλάζει καθόλου.  

Η δε παραθεριστική δραστηριότητα (% του πραγματικού πληθυσμού) παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα, η οποία εμφανίζει μια σταθερότητα λίγο κάτω από το 9%. 

 
Πίνακας 19: Παραθεριστική δραστηριότητα (% του πραγματικού πληθυσμού) περιόδου 2001-2021 (1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) 

ΕΤΟΣ 2001 2011 2015 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 2021 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 23.213 20.746 21.172 21.172 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.374 1.845 1.850 1.864 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 5,92 8,89 8,74 8,80 
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Διάγραμμα 4 : Εκτίμηση τουριστών, πραγματικού και εποχιακού πληθυσμού για το 2021 ανά δήμο Θεσσαλίας  (1η αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ, 2017) 
Ο Δήμος Κιλελέρ αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στις υπάρχουσες αλλά και στις εν δυνάμει 

τουριστικές ζώνες, εν τούτοις τις συνδέει αφού βρίσκεται κεντροβαρικά χωροθετημένος σε Περιφερειακό 

αλλά και Εθνικό επίπεδο. Επίσης, έχει αναξιοποίητο πολιτιστικό απόθεμα που θα πρέπει να το αναδείξει 

για να ενταχθεί στον Περιφερειακό σχεδιασμό. 

 

2.4 Εμπόριο 

Προβλέπεται η χωροθέτηση «Εμπορευματικού Κέντρου Θεσσαλίας» στην περιοχή του Αλμυρού 

(Β' προτεραιότητα) στον άξονα ανάπτυξης Λάρισας -  Βόλου, που εκτιμάται ότι θα φέρει σημαντική ώθηση 

στην ανάπτυξη του τομέα. Ως καταρχήν κατάλληλη περιοχή για την χωροθέτησή του προτείνεται η 

ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου, από όπου είναι ευχερής η πρόσβαση προς όλα τα υπάρχοντα και 

προγραμματισμένα μεταφορικά δίκτυα. Για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, απαιτείται επίσης ο 

προγραμματισμός εμπορευματικών κόμβων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Καρδίτσας και των 

Τρικάλων, σε συνδυασμό με την ανάγκη ίδρυσης Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων. 

Αυτή η πραγματικά καινοτόμα δομή όπως είναι το Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων, θα 

μπορούσε να χωροθετηθεί στον κεντροβαρικό και απόλυτα προσβάσιμο Δήμο Κιλλέρ. Ιδιαίτερα, υπό την 

παρούσα οικονομική και υγειονομική συγκυρία, θα μπορούσε να είναι σχεδόν μονόδρομος και αν 

εμπλουτιστεί με ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες θα αποτελέσει επιχειρηματικό άλμα και οικονομική 

διέξοδο προς τα εμπρός.  

 

2.5 Ενέργεια 

- Ηλεκτρισμός 

Σημαντικές μονάδες παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν σήμερα στην Περιφέρεια είναι οι 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί των τεχνητών λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου. Ιδιαίτερης σημασίας σε εθνικό 

επίπεδο είναι τα έργα του Αχελώου, στο τμήμα τους που αφορά την παραγωγή ενέργειας. 

Όσον αφορά τα δίκτυα διανομής εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν έργα μεγάλης κλίμακας για τη σταδιακή 

τους ενίσχυση, ώστε να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες στις περιοχές που προγραμματίζεται ένταση 

της αστικής και ιδιαίτερα της βιομηχανικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι με την υπάρχουσα όδευση, οι 

κεντρικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας διασχίζουν τις περιοχές αυτές.  

Θετικά αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης των νησιών και με την Εύβοια, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ. 

- Φυσικό Αέριο 
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Η Περιφέρεια και ειδικότερα οι περιοχές των τεσσάρων μεγάλων πόλεων καλύπτονται από το δίκτυο 

υψηλής πίεσης.  Προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί έτσι ώστε να επεκταθεί το δίκτυο στις αστικές περιοχές, 

τα μικρότερα οικιστικά κέντρα και τις βιομηχανικές συγκεντρώσεις. 

- ΑΠΕ 

Με στόχο την πρόληψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προβλέπονται: η αύξηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας, η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της 

Συμπαραγωγής Ενέργειας σε όλους τους τομείς (δημόσια διοίκηση, κατοικία, βιομηχανία, μεταφορές). Η 

ανάπτυξη των ΑΠΕ αφορά σε αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Ως 

«Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας» καθορίζεται το δυτικό ορεινό τμήμα της ΠΕ Καρδίτσας, στις ΔΕ 

Καλλιφώνου, Μενελαϊδας, Ρεντίνης και Ιτάμου. 

 

Δ. Φυσικό Περιβάλλον, Τοπίο 

Η Θεσσαλία διαθέτει πλήθος θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, οι 

οποίες διαμορφώνουν ένα εκτενές δίκτυο φυσικών πόρων. Προωθείται η διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

η ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η πρόληψη της ρύπανσης και η αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

Ειδικότερα: 

 Προωθείται η δημιουργία ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οργάνωση 

χώρων και διαδρομών και εν γένει ανάδειξη και αξιοποίησή τους με συνεργασία των αρμόδιων αρχών 

 Αναγνωρίζονται ζώνες τοπίου, οι οποίες κατηγοριοποιεί ανάλογα με τη σημασία τους, σε «Διεθνούς», 

«Εθνικής» και «Περιφερειακής» αξίας, αλλά και «Ιδιαιτέρως Υποβαθμισμένα» και παράλληλα δίνονται 

οι αντίστοιχες κατευθύνσεις προστασίας και ανάδειξης 

 

Ε. Εργαλεία Εφαρμογής 

 Προσδιορίζονται «Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων» για την προώθηση ολοκληρωμένων 

χωρικών παρεμβάσεων στις περιοχές των νέων τεχνητών λιμνών Σμοκόβου και Κάρλας, σε ορεινές 

περιοχές της Πίνδου με χαρακτηριστικά αναπτυξιακής υστέρησης. 

 Για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων αστικών περιοχών της Περιφέρειας προβλέπεται η 

κατάρτιση  «Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων» σε  μεγάλες πόλεις (Λάρισα, Βόλο, 

Καρδίτσα και Τρίκαλα), καθώς και σε ορισμένες μικρότερες πόλεις (Αλιβέρι Νέας Ιωνίας Βόλου, 

Σοφάδες, Τύρναβος). 

 

Στο Άρθρο 13 «Χωρικός προσδιορισμός των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων» προσδιορίζονται 

10 βιώσιμες διοικητικές – αναπτυξιακές ενότητες. Οι ενότητες αυτές αντανακλούν την υφιστάμενη 

οργάνωση του χώρου, αλλά αποτελούν παράλληλα και επιλογές πολιτικής 

Ο Δήμος Κιλελέρ περιλαμβάνεται στην Διοικητική-Αναπτυξιακή Ενότητα ευρύτερης περιοχής 

Λάρισας. Περιλαμβάνει  ακόμη τους  δήμους  Λάρισας, Τυρνάβου  και  Τεμπών,  ευρύτερη  περιοχή  

επιρροής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λάρισας. Η ενότητα έχει σύνθετη αναπτυξιακή φυσιογνωμία: 

περιλαμβάνει τμήμα της ευρύτερης ζώνης εντατικής γεωργίας (1), και τμήμα της ευρύτερης ζώνης 

αγροτικών δραστηριοτήτων (2), ενώ περιλαμβάνει και μεγάλο μέρος της ευρύτερης ζώνης μεταποίησης 

(5) που επικαλύπτεται κυρίως με τις δύο προηγούμενες (βλ. άρθρο 5). Βασικό στοιχείο και οργανωτική 

εστία της ενότητας αυτής είναι η πόλη της Λάρισας (περιφερειακό κέντρο) που συμπεριλαμβάνει και 

σημαντικής εμβέλειας τριτογενείς δραστηριότητες. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ενότητα έχει στενή σχέση 

με την Διοικητική-Αναπτυξιακή Ενότητα ευρύτερης περιοχής Βόλου, μέσω του διπόλου Λάρισας-Βόλου, 

βασικής επιλογής (και) του παρόντος Πλαισίου. 

Στο άρθρο 14 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής» αναφέρονται τα 

εξής: 

1. Οδικό δίκτυο 

α) Το οδικό δίκτυο της περιφέρειας Θεσσαλίας κατηγοριοποιείται σε τέσσερα επίπεδα: 

 Διεθνές. Στο διεθνές επίπεδο κατατάσσονται οι κλάδοι που συνδέουν την Περιφέρεια με τα μεγάλα 

κέντρα ανάπτυξης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) καθώς και με άλλους μεγάλους οδικούς άξονες (Εγνατία) 

ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται στα διευρωπαϊκά δίκτυο 
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 Εθνικό. Στο εθνικό επίπεδο κατατάσσονται οι κλάδοι που συνδέουν την Περιφέρεια με τις όμορες, 

αλλά και τα οικιστικά κέντρα ανωτέρου (3ου και άνω) περιφερειακού επιπέδου. 

 Πρωτεύον ενδοπεριφερειακό. Στο πρωτεύον ενδοπεριφερειακό επίπεδο κατατάσσονται οι κλάδοι 

που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες των οικιστικών κέντρων 4ου Περιφερειακού επιπέδου (έδρες 

Καλλικράτειων Δήμων), αλλά και ειδικές κατηγορίες του χώρου (ορεινές ενότητες, τουριστικά 

κυκλώματα, βιομηχανικές περιοχές κ.λπ.). 

 Δευτερεύον ενδοπεριφερειακό. 

β) Τα κύρια οδικά έργα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε διεθνές επίπεδο είναι δύο: 

- Ο αυτοκινητόδρομος Β/Ν (ΠΑΘΕ). Το έργο συνδέει την Περιφέρεια με τους κύριους πόλους 

υπερτοπικής σημασίας της Χώρας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και συνεπώς με τα Διεθνή κέντρα ανάπτυξης. 

Το τμήμα του που διέρχεται από την περιφέρεια, ταυτίζεται με τον άξονα ανάπτυξης του Ανατολικού 

τμήματος και αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της αντίστοιχης ζώνης. 

- Ο προγραμματισμένος αυτοκινητόδρομος Εγνατία - Λαμία (Ε65). Το έργο είναι ζωτικής σημασίας 

για την επίτευξη των στόχων της περιφέρειας που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου της σε εθνικό 

επίπεδο, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Δυτικού τμήματός της και στην άρση των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

- Στο επίπεδο αυτό κατατάσσεται και ο συνδετήριος των δύο προηγούμενων άξονας Βόλου - Λάρισας 

- Τρικάλων. Είναι αναγκαία η περαιτέρω αναβάθμιση των τμημάτων Βόλου - Βελεστίνου και Λάρισας - 

Τρικάλων με στόχο να αποκτήσει ο άξονας χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδρομου στην τελική 

μορφή του. 

Σε εθνικό επίπεδο, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα 

που εκτελούνται ή να ενταχθούν νέα (όπως προκύπτουν και απ’ τον σχεδιασμό των όμορων περιφερειών) 

έτσι ώστε να αναβαθμιστούν οι δρόμοι που εξυπηρετούν την επικοινωνία της με τις όμορες Περιφέρειες.  

Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, που παράλληλα παραμένει εθνικής σημασίας θα πρέπει να επιδιώκεται η 

περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών, των κλάδων που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες μεταξύ των 

ανωτέρω βαθμίδων του οικιστικού δικτύου και κυρίως στον τομέα της ασφάλειας. Παραμένουν σημαντικές 

οι υπάρχουσες συνδέσεις - εθνικές οδοί που αφορούν τον Δήμο Κιλελέρ: 

- Λάρισα - Βόλος 

- Φάρσαλα – Λάρισα 

και δεν "αντικαθίστανται" από τους προηγούμενους υπερτοπικούς άξονες.  

Βασική αρχή του σχεδιασμού στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι η παράκαμψη των οικιστικών κέντρων, 

όπως η παράκαμψη της Νίκαιας. 

 

2. Σιδηροδρομικό Δίκτυο (Χάρτης Π.2γ) 

Για την υποστήριξη των στόχων του Περιφερειακού Πλαισίου απαιτούνται σημαντικά έργα, τα 

περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στον προγραμματισμό του ΟΣΕ, για τα οποία, ωστόσο, 

θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες υλοποίησής τους. Τα έργα αυτά ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησής τους που αφορούν τον Δήμο Κιλελέρ είναι: 

• Υπάρχον Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

- Σ.Γ. Βόλου - Λάρισας. Βραχυπρόθεσμα απαιτείται αναβάθμιση της επιδομής και εγκατάσταση 

ηλεκτροκίνησης. Μακροπρόθεσμα, για την υποστήριξη του «διπόλου» Λάρισας - Βόλου, απαιτείται η 

εξέλιξη της γραμμής σε προαστιακού χαρακτήρα με διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση και πυκνά δρομολόγια. 

 

3. Λιμάνια και θαλάσσιες μεταφορές (Χάρτης Π.2γ). 

• Λιμάνια 

- Σύμφωνα με το Γενικό ΠΧΣΑΑ, το Λιμάνι του Βόλου συγκαταλέγεται  στις  Κύριες  Διεθνείς  Θαλάσσιες  

Πύλες - Λιμένες της Χώρας με κατεύθυνση την προώθηση επενδύσεων σε υποδομές ακτοπλοΐας, 

φιλοξενίας κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και σε υποδομές εμπορευματικών μεταφορών. 

Οι δυνατότητες να αξιοποιηθεί περαιτέρω ως μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας είναι μεγάλες, δεδομένου 

ότι συνδέεται με το κύριο εθνικό (και διευρωπαϊκό) οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και με το 

αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου αλλά και της Σκιάθου. Παράλληλα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το λιμάνι του Βόλου εντάσσεται στο Εκτεταμένο 
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Δίκτυο Διευρωπαϊκών Μεταφορών καθώς και στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος (κατηγορία Κ1), 

χαρακτηρίζεται ως ανατολική πύλη της Ελλάδας και επισημαίνονται οι προοπτικές εξέλιξης που διαθέτει 

στον τομέα της κρουαζιέρας. 

- Προωθείται η κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Τσιγκέλι Αλμυρού, στην προοπτική 

δημιουργίας ειδικού εμπορευματικού λιμανιού που θα λειτουργεί συμπληρωματικά μ’ αυτό του Βόλου, 

αναλαμβάνοντας άμεσα την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερα οχλουσών λιμενικών δραστηριοτήτων της 

περιοχής. Η θέση διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο χωροταξικού (γειτνίαση με 

προτεινόμενη ΒΕΠΕ και ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, 

δυνατότητα σύνδεσης με κύρια δίκτυα υποδομών, κλπ) όσο και τεχνικού χαρακτήρα (φυσικός όρμος, 

βάθη, κλπ). 

 

4. Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές 

Οι ανάγκες της Περιφέρειας σήμερα πηγάζουν κυρίως από τον τουρισμό και καλύπτονται από τα 

αεροδρόμια της Ν. Αγχιάλου και της Σκιάθου. Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία η επιβατική κίνηση αυξάνεται 

συνεχώς, τάση που αναμένεται να ενταθεί εφόσον, εκτός των άλλων η αναβάθμιση και διεύρυνση του 

τουριστικού προϊόντος αποτελούν βασικούς στόχους του προγραμματισμού. Παράλληλα η ζητούμενη 

αναδιάρθρωση της γεωργίας συνεπάγεται τη δυνατότητα αερομεταφοράς των ευπαθών και των 

εξαγώγιμων προϊόντων. 

Απαιτείται η ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων και η δρομολόγηση των ενεργειών που θα 

καλύψουν τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες.  

Ειδικότερα και σε ότι αφορά το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Λάρισας που αφορά πιο άμεσα τον Δήμο 

Κιλελέρ, η πρόταση αυτό να υποδέχεται και πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών απορρίπτεται από την ΥΠΑ 

ως μη οικονομικά βιώσιμη. Θα πρέπει όμως να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εξυπηρετεί εμπορικές πτήσεις 

(cargo) για να καλυφθούν οι ανάγκες μεταφοράς, ιδίως ευπαθών αγροτικών προϊόντων, τόσο της 

Περιφέρειας όσο και των όμορων περιοχών. 

 

Στο Άρθρο 15 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων λοιπής τεχνικής υποδομής» αναφέρονται τα 

εξής: 

1. Βασική Ενεργειακή Υποδομή  

1.1 Ηλεκτρισμός 

Σημαντικά σε εθνικό επίπεδο είναι τα έργα του Αχελώου, στο τμήμα τους που αφορά την παραγωγή 

ενέργειας. Όσον αφορά τα δίκτυα διανομής εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν έργα μεγάλης κλίμακας για 

τη σταδιακή τους ενίσχυση ώστε να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες στις περιοχές που 

προγραμματίζεται ένταση της αστικής και ιδιαίτερα της βιομηχανικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι με την 

υπάρχουσα όδευση, οι κεντρικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας διασχίζουν τις περιοχές αυτές 

(άξονες ανάπτυξης). 

1.2 Φυσικό Αέριο. 

Η Περιφέρεια και ειδικότερα οι περιοχές των τεσσάρων μεγάλων πόλεων καλύπτονται από το δίκτυο 

υψηλής πίεσης. Προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί έτσι ώστε να επεκταθεί το δίκτυο στις αστικές περιοχές, 

τα μικρότερα οικιστικά κέντρα και τις βιομηχανικές περιοχές- συγκεντρώσεις. 

 

2. Βασική τηλεπικοινωνιακή υποδομή. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην παροχή ειδικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους επιλεγμένους οικισμούς 

των οποίων επιδιώκεται η ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και κυρίως σε όσους στηρίζουν την 

ανάπτυξη των ορεινών/ απομονωμένων περιοχών. 

 

3. Τεχνητές Λίμνες, Λιμνοδεξαμενές, Αρδευτικά Δίκτυα. 

Το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας είναι ελλειμματικό σε νερό, με αποτέλεσμα οι υδατικοί πόροι 

να υφίστανται υπερεκμετάλλευση, σε βαθμό που μεγάλο μέρος του κάμπου κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή, 

μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, αφού τα 

εκτελούμενα ή προγραμματισμένα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα έργα, εξασφαλίζουν επάρκεια νερού κατά 

την περίοδο αιχμής. 
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Για  την  αντιμετώπιση  του  ελλείμματος  νερού  που παρατηρείται στο Υδατικό Διαμέρισμα της 

Θεσσαλίας, προωθείται η υλοποίηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής 

ποταμών στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού, της προστασίας των περιβαλλοντικά ευαίσθητων 

περιοχών, των περιοχών NATURA και της ορνιθοπανίδας, καθώς επίσης και της προστασίας των μνημείων 

της περιοχής, με την εκτέλεση ικανού αριθμού έργων μικρής κλίμακας που θα διασφαλίζουν την επάρκεια 

νερού. 

Σημαντικά  θεωρούνται  και  τα  μικρότερα  άμεσης απόδοσης έργα που συμβάλλουν στη 

συγκράτηση των ορεινών εδαφών και την αντιπλημμυρική προστασία των πεδινών περιοχών. 

Τονίζεται ότι, η αύξηση των αποθεμάτων θα έχει το επιθυμητό  αποτέλεσμα  μόνο  σε  συνδυασμό  

με  την ορθολογική διαχείριση τους. Θα πρέπει να ενταχθούν άμεσα στον προγραμματισμό μια σειρά από 

έργα και ενέργειες όπως: 

- Εκσυγχρονισμός και επέκταση των συλλογικών δικτύων άρδευσης με στόχο τη μείωση των απωλειών 

και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. 

- Σταδιακή κατάργηση της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των υδροφορέων, υπόγειων και επιφανειακών. 

- Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδατικών πόρων και κατά συνέπεια των συλλογικών δικτύων 

της περιφέρειας. 

- Θεσμοθέτηση μέτρων και κινήτρων τέτοιων ώστε το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων να 

αρδεύονται μέσω συλλογικών δικτύων. 

 

4. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων-Αποχετευτικό Δίκτυο-Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων 

4.1. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων-Αποχετευτικό Δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση 

κρίνεται ικανοποιητική όσον αφορά τα οικιστικά κέντρα ανωτέρων επιπέδων, πρέπει στο άμεσο μέλλον να 

ολοκληρωθούν τα προγραμματισμένα έργα και να ενταχθούν νέα, με σκοπό να καλύπτονται σε 

ικανοποιητικό βαθμό από Ε.Ε.Λ. και δίκτυα αποχέτευσης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: 

- όλα τα οικιστικά κέντρα 4ου επιπέδου της Περιφέρειας 

- οι παραλιακοί οικισμοί και κατά προτεραιότητα αυτοί του Παγασητικού κόλπου καθώς και όσοι 

εμφανίζουν έντονες τάσεις ανάπτυξης (κυρίως τουρισμού – Β' κατοικίας) 

- οι περιοχές συγκέντρωσης ρυπογόνων δραστηριοτήτων (βιομηχανία- ενσταβλισμένη κτηνοτροφία). 

4.2 Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων. Όσον  αφορά  στα  στερεά  απόβλητα  επιβάλλεται  να γίνουν τα 

εξής: 

 Η εφαρμογή, το συντομότερο, του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του αναθεωρημένου εθνικού σχεδιασμού 

(ΕΣΔΑ, Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων κ.α.) και να 

αντιμετωπισθούν οι αναθεωρημένες ανάγκες της Περιφέρειας.  

 Η προώθηση ειδικού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει προτάσεις εντός της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων και τη διαχείριση αποβλήτων βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων, επικίνδυνων αποβλήτων και ιατρικών αποβλήτων. 

 

1.1.1.3.2 Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός 

Διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν.4685/7.5.2020 (ΦΕΚ 92Α/2020) "Εκσυγχρονισµός 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 

2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις", του Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α 241/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» η διάρθρωση 

του συστήματος χωρικού σχεδιασμού έχει ως εξής: 

1. ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, 

ανάλογα με τον χαρακτήρα του, σε χωροταξικό ή πολεοδομικό: 

α. Στην κατηγορία του χωροταξικού σχεδιασμού υπάγονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (πρώτο 

επίπεδο), τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια του ν. 4546/2018 

(Α' 101) τα οποία μετονομάζονται σε Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια (δεύτερο επίπεδο). 

β. Στην κατηγορία του πολεοδομικού σχεδιασμού υπάγονται τα πολεοδομικά σχέδια τα οποία 

εκπονούνται σε τοπική κλίμακα και τα οποία διακρίνονται σε δύο επίπεδα σχεδιασμού. 
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2. Στο πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται: 

α) Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (πρώην Τοπικά Χωρικά Σχέδια), τα οποία ρυθμίζουν τη 

βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής περιφέρειας μιας ή περισσοτέρων Δημοτικών 

Ενοτήτων 

β) τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (πρώην Ειδικά Χωρικά Σχέδια), τα οποία αποτελούν υποδοχείς 

σχεδίων, έργων και προγραμμάτων ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων. 

3. Στο δεύτερο επίπεδο του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα Πολεοδομικά 

Σχέδια Εφαρμογής, τα οποία αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή των σχεδίων του πρώτου 

επιπέδου. 

4. Η σχέση μεταξύ των κατηγοριών και επιπέδων του χωρικού σχεδιασμού είναι ιεραρχική αλλά με 

περιθώρια ευελιξίας και ανάδρασης, με βάση τις έννοιες της διαβάθμισης της δεσμευτικότητας 

των κατευθύνσεων, και της εξειδίκευσης, της συμπλήρωσης και της τροποποίησης των 

κατευθύνσεων και ρυθμίσεων, όταν και όπως κάτι τέτοιο παρέχεται ως δυνατότητα από ένα 

υπερκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο σε ένα υποκείμενο πλαίσιο ή σχέδιο. 

 Με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627/2019 (ΦΕΚ 1620/Β/10-05-2019) ψηφίστηκε «Ειδικό 

Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού 

για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ)». 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, 

σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία καθώς και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Η 

συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2019-2024, με δυνατότητα παράτασης. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού καθώς και 

οι συμπράξεις αυτών. 

 

Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός Δήμου 
Ο Δήμος Κιλελέρ δεν έχει ενιαίο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Από τις Δημοτικές 

Ενότητες που το αποτελούν μόνο η Δ.Ε Νίκαιας (ως πρώην Δήμος Νίκαιας) έχει εγκεκριμένο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο (υπ’ αριθμ. 4153/42375/09 απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΦΕΚ 527 ΑΑΠ/16-

10-2009). Με την υπ΄αριθμ. 4095/256989/14 (ΦΕΚ 52 ΑΑΠ/18-02-2014) εγκρίθηκε  η διόρθωση και 

τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Νίκαιας, νυν Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ. Σε 

εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης της σχετικής  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ΓΠΣ Νίκαιας. 

Αυτή την περίοδο και μετά από θετική γνωμοδότηση του ΥΠΕΚΑ προχωρά η διαδικασία 

επικαιροποίησης της πολεοδομικής μελέτης-κτηματογράφησης Νίκαιας και πράξεων εφαρμογής στο 

σύνολο των επεκτάσεων του οικισμού όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο εγκεκριμένο Γενικό πολεοδομικό 

Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας. 

Οι γενικές αρχές του ΓΠΣ ΔΕ Νίκαιας είναι:  

 Η ομαλή απορρόφηση της έντονης, εξωγενούς, ζήτησης για Α’ κατοικία σε οργανωμένους υποδοχείς, 

για να αποφευχθεί η σπατάλη γεωργικής γης και η υποβάθμιση του τοπίου.  

 Η οργάνωση των αστικών ή/και παραγωγικών χρήσεων, με αυξημένες απαιτήσεις σε έκταση, που 

αναζητούν χωροθέτηση στην ευρύτερη περιοχή του πόλου της Λάρισας και εντός ορίων του Δήμου. 

 Ο εξοπλισμός του οικισμού της Νίκαιας, για να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως προνομιακό προάστιο 

της Λάρισας. 

 Ο καθορισμός χρήσεων γης και ο δραστικός περιορισμός της δόμησης στον εξω-αστικό χώρο, με 

στόχο τη διατήρηση της γεωργικής γης και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος.  

Το οικιστικό δίκτυο του Δ. Νίκαιας συγκροτείται από δυο οικιστικές ενότητες με κέντρα τους οικι

σμούς της Νίκαιας και του Ζαππείου (4ου & 5ου επιπέδου αντίστοιχα σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ).  

Στη Δημοτική ενότητα Πλατυκάμπου αναμένεται η αναθεώρηση το ΣΧΟΟΑΠ μετά την  

ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκκρεμούς διαδικασίας και την ολοκλήρωση διαδικασίας σχεδίου αυτού. 

Οι υπόλοιπες Δ.Ε. Κραννώνα, Κιλελέρ, Αρμενίου δεν διαθέτουν Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) ή Σχέδιο Χωρικής& Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟOΑΠ). 

 

1.1.1.3.3 Γεωγραφική θέση 
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Ο Δήμος Κιλελέρ είναι ένας από τους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Πρόκειται 

για έναν κατεξοχήν αγροτικό, πεδινό δήμο συνολικής έκτασης των 976,7 km2. Συνορεύει συνολικά με έξι 

Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τους χάρτες 1 και , ενώ η 

διοικητική του έδρα που είναι η Νίκαια, βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Λάρισας. 

 
Πίνακας 20: Όμοροι Δήμοι με τον Δήμο Κιλελέρ σε Περιφερειακό επίπεδο 

ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΡΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

Λαρισαίων Βόρεια-Βορειοδυτικά 

Τεμπών Βόρεια 

Αγιάς Ανατολικά 

Φαρσάλων Νότια 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ρήγα Φεραίου Ανατολικά/Νοτιοανατολικά 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Παλαμά Δυτικά 

 

Όπως φαίνεται από τον προηγούμενο πίνακα και τους χάρτες που ακολουθούν, ο Δήμος Κιλελέρ 

κατέχει μια κεντροβαρή και κομβική θέση τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και σε Εθνικό 

επίπεδο, δεδομένου ότι από τα διοικητικά του όρια διέρχονται όλοι οι βασικοί οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ, η 

ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης) αλλά και σιδηροδρομικοί άξονες 

(Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Λάρισας-Βόλου). Ιδιαίτερα όλες οι μετακινήσεις Βορρά-Νότο και αντίστροφα 

γίνονται μέσω του Δήμου. Επίσης, μέσω της Επαρχιακής οδού Λάρισας-Αγιάς και Ομορφοχωρίου-Αγιάς 

διοχετεύεται μεγάλο μέρος της τουριστικής κίνησης προς την παραλιακή ζώνη Αγιοκάμπου-Βελίκας.  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό ότι κατά βάση πρόκειται για πεδινό Δήμο τον καθιστά εξαιρετικά 

φιλικό στην ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς. 

Επίσης, το γεγονός ότι βρίσκεται μεταξύ του δίπολου Λάρισας-Βόλου, η ισχυροποίηση του οποίου 

αποτελεί προτεραιότητα του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (βλ. σχετική μελέτη αξιολόγησης, αναθεώρησης και 

εξειδίκευσης, Στάδιο Α1, Δεκέμβριος 2012  και Φάση Α' - Στάδιο Α2: «Σύνοψη πορισμάτων της έκθεσης 

αξιολόγησης», Σεπτέμβριος 2013), συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε παρέμβαση στην κατεύθυνση αυτή θα 

επηρεάσει και τον Δήμο Κιλελέρ. Αυτό αντικατοπτρίζει τον αναβαθμισμένο αναπτυξιακό και παρεμβατικό 

ρόλο του Δήμου Κιλελέρ  στην ευρύτερη περιοχή. 

 

 
Χάρτης 3: Γεωγραφική θέση & σιδηροδρομικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ 

 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 
Χάρτης 4 : Γεωμορφολογικός χάρτης Δήμου Κιλελέρ 
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1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1.2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4685/7.5.2020 (ΦΕΚ 92Α/2020) "Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νο-

µοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις"  προβλέπονται τα εξής: 

 Ριζική απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. 

 Μεγάλη μείωση του χρόνου για την αδειοδότηση ΑΠΕ. 

 Υιοθέτηση νέου ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. 

 Αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων. 

 Επέκταση του τέλους της πλαστικής σακούλας. 

 Τομές για την επίλυση του προβλήματος των αποβλήτων σε πολλές περιοχές της χώρας. 

 

Ειδικότερα, ο νόμος περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ρυθμίσεις στους εξής τομείς : 
1. Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις: Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστεί ο χρόνος σε 

100-150 ημέρες έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένη με τα κρατούντα στις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής 

ένωσης. 

2. Αδειοδότηση ΑΠΕ:  Στις ΑΠΕ γίνεται αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με την Βεβαίωση 

Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παράλληλα, μπαίνουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για τους κα-

τόχους της Βεβαίωσης, ώστε όσο «γρήγορα» αποκτούν το δικαίωμα για παραγωγή ενέργειας, τόσο «γρή-

γορα» να το χάνουν αν δεν προχωρούν την ωρίμανση του έργου τους. Δημιουργείται επίσης το Ηλεκτρο-

νικό Μητρώο ΑΠΕ που θα υποστηρίξει τη νέα διαδικασία αδειοδότησης και θα επικοινωνεί με τα πληρο-

φοριακά συστήματα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρξει σημαντική επιτάχυνση μέσω ψη-

φιοποίησης. 

3. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: Η Ελλάδα αποκτά έναν κεντρικό 

φορέα συντονισμού της διακυβέρνησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Ο φορέας αυτός είναι 

μετεξέλιξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και διαθέτει 24 ορ-

γανικές μονάδες σε όλη τη χώρα (Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – ΜΔΠΠ), που είναι 

περίπου αντίστοιχες με τα σχέδια διαχείρισης, που εκπονούνται για τις περιοχές αυτές. Παραμένει η προ-

στασία και η κάλυψη για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, τα εθνικά πάρκα και τους εθνικούς δρυμούς. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου για τις προστατευόμενες περιοχές πιο λειτουργικό διοικητικά και 

με πιο ουσιαστική οικονομική υποστήριξη, με προοπτική να καταστεί καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης για 

τις τοπικές κοινωνίες. 

4. Ζωνοποίηση περιοχών Natura (εισάγονται 4 διαφορετικές ζώνες), προκειμένου στις περιοχές αυτές να 

υπάρξουν δραστηριότητες ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. 

5. Πλαστική σακούλα: Κλείνει οι ατέλειες εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/720/ΕΕ. Αντιμετω-

πίζεται ολιστικά το ζήτημα, με επιβολή τέλους σε όλες τις πλαστικές σακούλες ανεξαρτήτως πάχους τοι-

χώματος, με στόχο την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Μοναδική εξαίρεση είναι οι βιοαποδομή-

σιμες/λιπασματοποιήσιμες. Ως χρονικός ορίζοντας εφαρμογής της ρύθμισης ορίζεται η 1/1/2021. 

6. Ιδιωτικές συνδέσεις / αστικά λύματα: Χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους η σύν-

δεση ακινήτων με τα κεντρικά δίκτυα αποχέτευσης σε μια σειρά από Δήμους της χώρας, ιδιαίτερα δε της 

Ανατολικής Αττικής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο συμ-

μορφώνεται με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. 

7. Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑEKK): Για την έκδοση οικοδομικής ά-

δειας προϋπόθεση θα είναι πλέον η σύναψη συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρι-

σης ΑΕΚΚ για την αποκομιδή των μπάζων. Στόχος είναι να εξαλειφθούν οι σημαντικές επιπτώσεις για το 

περιβάλλον, την καθημερινότητα, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. 

8. Διαχείριση αποβλήτων: Το νομοσχέδιο επιλύει διαχειριστικά ζητήματα για να αντιμετωπιστούν πιο 

αποτελεσματικά προβλήματα στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Απλουστεύεται και επισπεύ-

δεται η υφιστάμενη διοικητική διαδικασία για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Κατ’ ε-

ξαίρεση σε έκτακτες περιπτώσεις και για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος η διαχείριση των 
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αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) γίνεται με υπουργική απόφαση, κατά παρέκκλιση των υφισταμένων 

προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ. 

9. Οικιστικές πυκνώσεις: Γίνεται εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών με τις περιοχές που είχαν εξαι-

ρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις σε συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ (ΟλΣτΕ 

685/2019) που έκρινε αντισυνταγματική την προηγούμενη προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος. Παρέχε-

ται η δυνατότητα τακτοποίησης για χρονικό διάστημα 30 ετών κατοικιών που έχουν χτιστεί εντός δασών 

και δασικών εκτάσεων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος. Μετά την ανάρ-

τηση των δασικών χαρτών και την υποβολή των σχετικών ενστάσεων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για 

τις λεπτομέρειες –βασισμένο στις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες- έτσι ώστε τελικά η όποια ρύθμιση 

να είναι σύμφωνη με τη νομολογία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

10. Δασικοί χάρτες: Το νομοσχέδιο θέτει τέρμα στις διαφορετικές και αντιφατικές μεταξύ τους ερμηνείες 

ορισμένων υπηρεσιών του δημοσίου ως προς το χαρακτήρα διαφόρων εκτάσεων. Αποσαφηνίζει δηλαδή, 

ότι δεν θεωρούνται δασικές εκτάσεις, γαίες τις οποίες το ίδιο το κράτος επισήμως έχει θεωρήσει μη δασι-

κές. Τερματίζονται έτσι οι αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις της δημόσιας διοίκησης, αλλά και επιτα-

χύνεται η εκπόνηση των δασικών χαρτών, χωρίς εμπόδια που είχαν τεθεί από ίδιο το δημόσιο, αλλά και 

χωρίς ταλαιπωρία για τους πολίτες. 

 

1.2.1.1 Μορφολογικά-κλιματολογικά στοιχεία 

1.2.1.1.1 Μορφολογία 

  Σύμφωνα με τους ορισμούς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ), ο Δήμος Κιλελέρ -όπως 

ήδη έχει αναφερθεί- αποτελεί στην συντριπτική του πλειοψηφία μια αγροτική πεδινή χωρική ενότητα κάτι 

που βοηθάει στην προσβασιμότητα και την συνεκτικότητα του. 

Πίνακας 21: Ορισμοί και βασικές έννοιες για τον πληθυσμό στις μεταπολεμικές απογραφές (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

ΑΣΤΙΚΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(ΑΣ) 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ     (ΗΜ) 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(ΑΓ) 

Μέχρι και την απογραφή 1991 

Ο αστικός πληθυσμός (ΑΣ) 

περιλαμβάνει τον πληθυσμό των δήμων 

και κοινοτήτων, των οποίων ο 

πολυπληθέστερος οικισμός έχει 10.000 

κατοίκους   και   άνω,   καθώς,   επίσης   

και   τον πληθυσμό των 18 πολεοδομικών 

συγκροτημάτων στο σύνολό τους, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος του 

πληθυσμού του πολυπληθέστερου 

οικισμού (δήμου ή Κοινότητας) του 

συγκροτήματος. 

Ο ημιαστικός πληθυσμός (ΗΜ) 

περιλαμβάνει τον   πληθυσμό 

των δήμων & κοινοτήτων, των 

οποίων ο πολυπληθέστερος 

οικι-σμός έχει 2.000-9.999 

κατοίκους, εκτός   αυτών που 

ανήκουν στα πολεο-δομικά 

συγκροτήματα. 

Ο αγροτικός πληθυσμός (ΑΓ) περιλαμβάνει τον 

πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων, των οποίων 

ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 

2.000 κατοίκους, εκτός αυτών που ανήκουν στα 

πολεοδομικά συγκροτήματα. 

Ο  χαρακτηρισμός  του  συνόλου  του  

πληθυσμού  του  δήμου  ή  της  Κοινότητας  ως  

αστικού,  ημιαστικού  ή αγροτικού  έγινε  βάσει  

του  συγκεντρωμένου  πληθυσμού  του 

πολυπληθέστερου  οικισμού  του  δήμου  ή  της  

Κοινότητας (δηλαδή δεν έχει ληφθεί υπόψη ο 

διασπαρμένος πληθυσμός). 

Απογραφή 2001 

Ο αστικός πληθυσμός (ΑΣ) 

περιλαμβάνει τον πληθυσμό των 

δημοτικών και κοινοτικών 

διαμερισμάτων, των οποίων ο 

πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2.000 

κατοίκους και άνω. 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

Ο αγροτικός πληθυσμός (ΑΓ) περιλαμβάνει τον 

πληθυσμό των δημοτικών και κοινοτικών 

διαμερισμάτων, των οποίων ο πολυπληθέστερος 

οικισμός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους. 

 

ΠΕΔΙΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ(Π) ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΣ (Η) ΟΡΕΙΝΟΣ (Ο) 

Απογραφή 1991-2001 

Πεδινός πληθυσμός (Π) :  

Ο  πληθυσμός  των  δήμων  και  

κοινοτήτων,  των οποίων  η  εδαφική  

περιοχή βρίσκεται,  ολόκληρη ή κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της, σε επίπεδο ή 

ελαφρώς κεκλιμένο έδαφος και σε 

υψόμετρο κάτω από 800 μέτρα από την 

επιφάνεια της θάλασσας.   

 

Ημιορεινός πληθυσμός (Η): Ο 

πληθυσμός των κοινοτήτων, 

των οποίων η εδαφική περιοχή 

βρίσκεται στις υπώρειες των 

ορέων ή η έκτασή τους 

διαμοιράζεται κατά το ήμισυ 

περίπου στην πεδιάδα και κατά 

το άλλο ήμισυ στο όρος αλλά 

πάντοτε με υψόμετρο κάτω από 

800 μέτρα για το μεγαλύτερο 

Ορεινός πληθυσμός (Ο): 

Ο  πληθυσμός των κοινοτήτων,  των  οποίων  η  

επιφάνεια  είναι  κατεξοχήν κεκλιμένη και 

ανώμαλη, διακόπτεται από χαράδρες ή καλύπτεται 

από απότομους ορεινούς όγκους, οι οποίοι 

δημιουργούν στο έδαφος  βαθιές και πολλαπλές  

πτυχώσεις  με υψομετρικές διαφορές  σημείων  της  

Κοινότητας  πάνω  από 400 μέτρα, καθώς επίσης, 

και των κοινοτήτων των οποίων ολόκληρη η 

επιφάνεια ή μεγάλο μέρος αυτής βρίσκεται σε 
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μέρος της περιοχής της 

Κοινότητας.  

υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα από την επιφάνεια 

της θάλασσας.   

(Πηγή : http://www.e-demography.gr/theory/files/edemography_theory_00001.pdf) 

 

Με βάση αυτούς τους ορισμούς και από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, προκύπτει τα 

παρακάτω συμπεράσματα για τον Δήμο Κιλελέρ: 

 είναι αμιγώς αγροτικός με εξαίρεση την έδρα του Δήμου, τη Νίκαια, ο πληθυσμός της οποίας 

χαρακτηρίζεται ημιαστικός το 1991 και αστικός το 2001 μόνο λόγω αλλαγής ορισμού.  

 είναι αμιγώς πεδινός με εξαίρεση την Τ.Κ Αγναντερής της Δ.Ε. Κιλελέρ, ο πληθυσμός της οποίας 

χαρακτηρίζεται ημιορεινός 

 η Δημοτική Ενότητα με το μεγαλύτερο μέσο υψόμετρο είναι του Κρανώνα (176μ) ενώ με το μικρότερο 

είναι αυτή του Πλατυκάμπου (70μ) 

(Σημ.: οι διαφορές που εντοπίζονται σε δύο περιπτώσεις στο υψόμετρο εκτιμάται ότι οφείλονται σε 

απόκλιση μέτρησης και έτσι λαμβάνεται ως σωστή η πιο πρόσφατη με υπόθεση εργασίας την χρήση 

πιο σύγχρονου εξοπλισμού) 
 

Πίνακας 22.  Αστικότητα (αστικές-ΑΣ,αγροτικές- ΑΓ) και μορφολογία (πεδινές-Π, ημιορεινές-Η, ορεινές-Ο) Δήμου Κιλελέρ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

(Κοινότητες) 

ΑΣ/  

ΑΓ 
Π/Η/Ο 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ (km2) Μ.Ο. 

ΥΨΟΜ (m) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ 1991 ΜΕ ΧΩΡΙΣ 

Αρμενίου ΑΓ Π 23,3 23,3 58 ΌΧΙ 

Μεγ. Μοναστηρίου ΑΓ Π 26,0 26,0 120 ΌΧΙ 

Νίκης ΑΓ Π 27,0 27,0 55 ΌΧΙ 

Σωτηρίου ΑΓ Π 23,1 23,1 55 ΌΧΙ 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 99,4 99,4 74   

Αγναντερής ΑΓ Η 29,7 29,7 296 υψόμετρο : 307 

Κιλελέρ ΑΓ Π 34,5 34,5 75 ΌΧΙ 

Καλαμακίου ΑΓ Π 23,9 23,9 80 ΌΧΙ 

Μέλισσας ΑΓ Π 31,1 31,1 57 ΌΧΙ 

Νέου Περιβολίου ΑΓ Π 28,1 28,1 130 ΌΧΙ 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 147,4 147,4 108   

Αγίων Αναργύρων ΑΓ Π 48,8 48,8 136 ΌΧΙ 

Αγίου Γεωργίου ΑΓ Π 21,6 21,6 205 ΌΧΙ 

Βουναίνων ΑΓ Π 13,1 13,1 200 ΌΧΙ 

Δοξαρά ΑΓ Π 20,9 20,9 190 ΌΧΙ 

Κραννώνος ΑΓ Π 22,3 22,2 120 ΌΧΙ 

Κυπαρίσσου ΑΓ Π 29,8 29,8 269 ΌΧΙ 

Μαυροβουνίου ΑΓ Π 15,3 15,3 106 ΌΧΙ 

Μικρού Βουνού ΑΓ Π 18,3 18,3 160 ΌΧΙ 

Ψυχικού ΑΓ Π 15,2 15,2 250 ΌΧΙ 

Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 205,2 205,2 176   

Διλόφου ΑΓ Π 20,9 20,9 220 ΌΧΙ 

Ζαππείου ΑΓ Π 40,7 40,7 170 ΌΧΙ 

Μοσχοχωρίου ΑΓ Π 23,0 23,0 136 ΌΧΙ 

Μύρων ΑΓ Π 60,2 60,2 269 υψόμετρο : 274 

Νέας Λεύκης ΑΓ Π 10,2 10,2 120 ΟΧΙ 

Νέων Καρυών ΑΓ Π 41,0 41,0 149 ΟΧΙ 

Νικαίας ΑΣ Π 60,5 60,5 90 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ  

Χαράς ΑΓ Π 23,0 23,0 220 ΟΧΙ 

Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 279,6 279,6 144   

Γαλήνης ΑΓ Π 23,3 23,0 70 ΌΧΙ 

Γλαύκης ΑΓ Π 36,1 36,1 59 ΌΧΙ 

Ελευθερίου ΑΓ Π 12,8 12,7 60 ΌΧΙ 

Μελίας ΑΓ Π 39,4 39,4 63 ΌΧΙ 

Μελισσοχωρίου ΑΓ Π 23,9 23,6 70 ΌΧΙ 

Ναμάτων ΑΓ Π 12,6 12,6 50 ΌΧΙ 

Ομορφοχωρίου ΑΓ Π 28,9 28,6 70 ΌΧΙ 

Πλατυκάμπου ΑΓ Π 28,3 28,1 67 ΌΧΙ 

http://www.e-demography.gr/theory/files/edemography_theory_00001.pdf
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Χάλκης ΑΓ Π 39,3 39,1 85 ΌΧΙ 

Δ.Ε ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 244,7 243,2 70   

 

1.2.1.1.2 Χρήσεις γης 
Οι χρήσεις γης στην Θεσσαλία αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα με βάση την Έγκριση της 

1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΦΕΚ 4682Β/2017) : 

 
Χάρτης 5 : Χρήσεις γης Θεσσαλίας (2015) (1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ Θεσσαλίας & ΜΠΕ, 2017) 

 

Ο Δήμος Κιλελέρ ως κατεξοχήν αγροτικός δήμος, έχει υψηλή εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα 

τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και επίπεδο παραγόμενου εισοδήματος.  

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τους παρακάτω πίνακες. Σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία και το Διάγραμμα 5, ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις αποτελούν  σε επίπεδο 

χώρας το 38,4%, Περιφέρειας Θεσσαλίας το 42,7% και Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας το 51,6%, το 

αντίστοιχο ποσοστό για το Δήμο Κιλελέρ εκτοξεύεται στο 88,8% ενώ στις τρεις από τις πέντε Δημοτικές 

Ενότητες ξεπερνά ακόμη και το 90% με πρώτη την Δ.Ε. Αρμενίου με 94,86%. 

Στον αντίποδα, οι βοσκότοποι περιορίζονται στο 4,3% σε επίπεδο Δήμου, ενώ μόνο στην Δ.Ε 

Κραννώνα καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μερίδιο της συνολικής έκτασης (14% περίπου). Σε παρόμοια 

επίπεδα είναι και οι δασικές εκτάσεις (4,45%). 

Στις καλυπτόμενες από νερά εκτάσεις, μόνο η Δ.Ε. Πλατυκάμπου έχει καταγεγραμμένη παρουσία 

στον πίνακα της ΕΛ. ΣΤΑΤ. για το 2000 λόγω των ταμιευτήρων και του ανεπτυγμένου αποστραγγιστικού 

και αρδευτικού δικτύου που διαθέτει.  

Η Δ.Ε Πλατυκάμπου προηγείται με μεγάλη διαφορά και στις τεχνητές εκτάσεις αφού διαθέτει ήδη 

από πολλά χρόνια ανεπτυγμένη βιομηχανική και εμπορική ζώνη (π.χ. Ομορφοχωρίου, Γαλήνης, 

Πλατυκάμπου, Μελισσοχωρίου) ενώ και το ίδιο ισχύει και στο συγκοινωνιακό δίκτυο. 
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Πίνακας 23: Κατανομή εκτάσεων ανά βασική κατηγορία χρήσεων γης σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Λάρισας, Δ. Κιλελέρ και Δ.Ε. αυτού  (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2000) 
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ΕΛΛΑΔΑ 131.982,2 21.181,5 7.491,6 879,9 9.151,5 4.420,2 22.011,5 22.411,6 11.606,6 23.950,6 4.509,3 1.197,3 108,3 484,5 1.913,1 212,7 156,4 270,3 25,4 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 14.046,4 4.282,7 211,7 25,3 1.254,1 281,6 1.497,3 2.191,9 1.336,0 2.336,0 306,5 79,9 0,0 1,8 194,9 12,9 28,1 5,1 0,6 

Π. Ε.  

ΛΑΡΙΣΑΣ 5.385,6 2.234,7 33,9 5,3 609,1 78,5 510,3 490,9 408,8 866,6 34,0 20,0 0,0 1,0 71,5 5,6 14,0 0,7 0,6 

Δ.Ε 

Αρμενίου 102,8 97,5 0.0 0.0 2,1 0,0 0,0 0.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,3 0.0 0,4 0.0 0,0 

Δ.Ε. Κιλελέρ 144,4 106,6 0,5 0.0 4,8 0,0 6,7 0,3 0.0 23,8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,1 0.0 0,6 0.0 0,0 

Δ.Ε. 

Κραννώνα 205,5 172,7 0.0 0.0 28,7 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0 3,5 0.0 0.0 0.0 0,0 

Δ.Ε. Νίκαιας 279,0 253,7 0.0 0.0 0,8 0,0 1,6 0.0 0.0 18,4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,5 0,3 0,6 0.0 0,0 

Δ..Ε.Πλατυ-

κάμπου 245,0 217,4 0,5 0.0 1,3 4,3 9,9 0.0 0.0 0,5 0,2 0,9 0.0 0.0 4,6 1,8 3,7 0.0 0,0 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΙΛΕΛΕΡ 976,7 847,9 1,0 0,0 37,7 4,3 18,2 0,3 0,0 43,2 0,8 0,9 0,0 0,0 15,0 2,1 5,4 0,0 0,0 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Πίνακας 24: Κατανομή (%) εκτάσεων ανά βασική κατηγορία χρήσεων γης σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. 

Λάρισας, Δ. Κιλελέρ και Δ.Ε. αυτού (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2000) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Σύνολο 

εκτάσεων   

(χιλ. στρ)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ (% του συνόλου) 

Καλλιεργούμενες 

εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις   

Βοσκό 

τοποι  
Δάση                

Εκτάσεις 

καλυπτόμενες 

από νερά 

Έκταση 

οικισμ. 

Άλλες 

εκτάσεις      

ΕΛΛΑΔΑ 131.982,23 38,40 10,95 43,92 1,36 1,75 3,62 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 14.046,38 42,66 11,11 41,75 0,58 1,68 2,22 

Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ 5.385,60 51,60 12,87 32,80 0,39 1,70 0,64 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 976,70 88,78 4,30 4,45 0,09 2,30 0,09 

Δ.Ε. Αρμενίου 102,77 94,86 2,04 0,50 0,00 2,60 0,00 

Δ.Ε.Κιλελέρ 144,44 78,80 3,32 16,65 0,00 1,22 0,00 

Δ.Ε. Κραννώνα 205,45 84,06 13,96 0,00 0,00 1,68 0,30 

Δ.Ε. Νίκαιας 279,03 91,49 0,30 6,60 0,00 1,61 0,00 

Δ.Ε. Πλατυκάμπου 245,01 92,97 2,26 0,19 0,35 4,13 0,09 

 

 
Διάγραμμα 5 : Ποσοστιαία κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά βασική κατηγορία χρήσεων γης (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2000). 

 

Σύμφωνα με το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρεια Θεσσαλίας/Π1. Εκτίμηση των κινδύνων και της τρωτότητας της 

Περιφέρειας», του οποίου πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, η εδαφική οργάνωση και 

χρήση της γης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 25: Εδαφική οργάνωση και χρήση της γης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Κιλελέρ (ΠεΣΠΚΑ Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας, EXPERT CONSULTING-ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ, Μάιος 2020) 

 
 Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι με 97% πεδινές και 3% ημιορεινές εκτάσεις, ο 

Δήμος Κιλελέρ είναι με διαφορά ο πρώτος σε προσβασιμότητα Δήμος στην Θεσσαλία και όχι μόνο.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το 88,8% καλλιεργείται ενώ το 70,8% αρδεύεται. Αυτά τα 

ποσοστά είναι τόσο υψηλά που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μέριμνας για την διασφάλιση 

του πρωτογενούς τομέα αλλά και των πορών ενεργειακών και αρδευτικού νερού όρους 

βιωσιμότητας. 
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1.2.1.1.3 Κλιματολογικά στοιχεία  
Το κλίμα της Ελλάδας είναι τυπικά μεσογειακό: ήπιοι και υγροί χειμώνες, σχετικά θερμά και 

ξηρά καλοκαίρια και, γενικά, μακρές περίοδοι ηλιοφάνειας κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. 

Στον παρακάτω Χάρτη 6 παρουσιάζεται ο βιοκλιματικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της 

Θεσσαλίας, ο οποίος  έχει  συνταχθεί  μετά  από  μελέτη  των  γεωγραφικών συνθηκών,  του  ανά-

γλυφου  και  των ορίων των φυσικών κλιμακικών  διαπλάσεων,  οι  οποίες  εκφράζουν ιδιαίτερες  

βιοκλιματικές  συνθήκες. Σύμφωνα λοιπόν με το Σχήμα η περιοχή έχει χαρακτήρα έντονο έως ασθενή 

μεσο-μεσογειακό και υπο-μεσογειακό στα βορειοδυτικά. Επίσης, σύμφωνα με Χάρτη 7, ο βιοκλιμα-

τικός όροφος της περιοχής είναι ημίξηρος με χειμώνες ψυχρούς στα κεντρικά προς ανατολικά, υγρός 

με χειμώνες  ψυχρούς  έως  δριμείς  στα δυτικά και ύφυγρος με χειμώνες ψυχρούς έως δριμείς στα 

βόρεια. 

 

 
Χάρτης 6: Βιοκλιματικός χάρτης (πηγή: 1η τροποποίηση ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, 2017) 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

 
Χάρτης 7: Χάρτης Βιοκλιματικών Ορόφων (πηγή:1η τροποποίηση ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, 2017) 

  

 Η ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, χαρακτηρίζεται από κλίμα ηπειρωτικό και συγκεκριμένα 

μεταβατικό, από το μεσογειακό προς μεσευρωπαϊκό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η θεσσαλική 

πεδιάδα περικλείεται από τους ψηλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, των Αγράφων, του Ολύμπου, 

της Όσσας, του Μαυροβουνίου και του Πηλίου που την απομονώνουν από την ευεργετική επίδραση 

του Αιγαίου, που επηρεάζει τα ανατολικά της παράλια.  

 Επίσης παρατηρείται εμφάνιση ομίχλης από το φθινόπωρο  έως την άνοιξη. 

Σε ότι αφορά τις επιμέρους κλιματολογικές παραμέτρους, στα διαγράμματα  που ακολουθούν 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μηνιαία αποτελέσματα καταγραφής από τον μετεωρολογικό σταθμό 

της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Λάρισα. 
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Διάγραμμα 6: Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιόδου 1971-2000 περιοχής Λάρισας (ΕΜΥ, http://climatlas.hnms.gr/sdi/) 

 

 

  
Διάγραμμα 7: Μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία περιόδου 1971-2000 περιοχής Λάρισας (ΕΜΥ, 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/) 

 

file://///10.129.72.229/Serverip65/f/kileler%20recovery%20Oct2015/VASSILIS-THANASIS/ΚΟΙΝΟΣ/ΔΗΜΟΣ%20ΚΙΛΕΛΕΡ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ%20Δ.Σ/2020/16.%2030.11.2020/Διάγραμμα%206:%20Μέση%20μηνιαία%20θερμοκρασία%20περιόδου%201971-2000%20περιοχής%20Λάρισας%20(ΕΜΥ,%20http:/climatlas.hnms.gr/sdi/)
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Διάγραμμα 8: Μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία περιόδου 1971-2000 περιοχής Λάρισας (ΕΜΥ, 

http://climatlas.hnms.gr/sdi/) 

  

 

  
Διάγραμμα 9: Μέση μηνιαία ηλιοφάνεια περιόδου 1977-2002 περιοχής Λάρισας (ΕΜΥ, http://climatlas.hnms.gr/sdi/) 
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Διάγραμμα 10: Μέσο ύψος υετού περιόδου 1971-2000 περιοχής Λάρισας (ΕΜΥ, http://climatlas.hnms.gr/sdi/) 

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (ΦΕΚ 2367/12.07.2017 τεύχος Β'), η 

Ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες. Στον χάρτη που ακολουθεί, παρου-

σιάζονται οι Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) που υπάγονται στις τέσσερις κλιματικές ζώνες. Επι-

σημαίνεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 

500 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσα εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη 

από εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η Π.Ε. Λάρισας και κατά συνέπεια το σύνολο του 

Δήμου Κιλελέρ εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Γ. Επίσης δεν υφίσταται θέμα ένταξης στην ψυ-

χρότερη κλιματική ζώνη Δ αφού κανένα τμήμα του Δήμου Κιλελέρ δεν ξεπερνά το όριο των 500μ 

(μεγαλύτερο υψόμετρο έχει η Αγναντερή με 296μ) 
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Χάρτης 8:  Κλιματικές ζώνες ελληνικής επικράτειας βάσει ΚΕΝΑΚ 2017 (πηγή: ΤΕΕ, 2020) 

 

1.2.1.2 Φυσικοί πόροι 
1.2.1.2.1 Προστατευόμενες περιοχές 

 Οι προστατευόμενες περιοχές που χωροθετούνται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω χάρτη: 

 
Χάρτης 9: Προστατευόμενες Περιοχές Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08)(πηγή: ΥΠΕΚΑ, Σχ. Διαχείρισης 

Υ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

 

  Από τον παραπάνω χάρτη διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής  του Δήμου 

Κιλελέρ βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας (σε πολλές περιπτώσεις επικαλυπτόμενης). Αναλυτικά 

οι περιοχές προστασίας στο Δήμο Κιλελέρ είναι οι παρακάτω : 
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- Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου (GR1420011) 

Στο Δήμο Κιλελέρ σύμφωνα με την ΚΥΑ 414985/29-11-1985 όπως τροποποιήθηκε από την 

ΚΥΑ 294283/23-12-1997 έχει θεσπιστεί ως προστατευόμενο είδος πτηνού  το απειλούμενο είδος 

Falco naumanii (κιρκινέζι), το οποίο φωλιάζει κυρίως σε τρύπες σε παλιά σπίτια και αποθήκες.  

Το σύνολο των περιοχών Προτεραιότητας Ι και Προτεραιότητας II που φιλοξενείται περίπου 

το 84% του συνολικού πληθυσμού του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία, παρουσιάζεται στον παρακάρω 

πίνακα. Σε αυτές συνπεριλαμβάνονται οι οικισμοί (πηγή: Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Θεσσαλίας / Π2. Αναγνώριση των επιλογών προσαρμογής και 

εκτίμηση των χαρακτηριστικών τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ):  

-Προτεραιότητα Ι: Αρμενίου, Γλαύκης, Ζαππείου, Μελίας, Νέων Καρυών, Νικαίας, Ομορφοχωρίου 

και Πλατυκάμπου και  

-Προτεραιότητα ΙΙ: Αγίων Αναργύρων, Βουναίνων, Γαλήνης, Ελευθερίου, Κιλελέρ, Μεγάλου 

Μοναστηρίου, Μέλισσας, Μελισσοχωρίου, Μοσχοχωρίου, Μύρων, Νίκης και Σωτηρίου. 

 
Χάρτης 10: Περιοχές Προτεραιότητας Ι και Προτεραιότητας II Κιρκινεζιού (Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρεια Θεσσαλίας, EXPERT CONSULTING-ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ, Μάιος 2020). 

 

Βρίσκεται στην περιοχή προστασίας NATURA 2000 του Θεσσαλικού κάμπου με κωδικό 

GR1420011 η οποία έxει έκταση 95596,12 ha. Η  περιοχή  GR1420011  -  Περιοχή  Θεσσαλικού  

Κάμπου  χαρακτηρίζεται  ως  Ζώνη  Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA). 

Το  σύνολο  της  περιοχής   Natura  εμπίπτει  στη  λεκάνη  Πηνειού  (EL16)   του   Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08). Όσον  αφορά  στο  υψόμετρο  της  περιοχής,  το  ελάχιστο  

υψόμετρο  ανέρχεται  στα  65  m,  το μέγιστο στα 725 m και το μέσο στα 197,5 m.  

Τα  υδατικά  συστήματα  που  εμπίπτουν  στην  περιοχή  GR1420011  -  Περιοχή  Θεσσαλικού 

Κάμπου και αφορούν τον Δήμο Κιλελέρ είναι τα ποτάμια :  

 EL0816R000204018H (ΚΟΥΣΜΠΑΣΑΝΙΩΤΙΚΟ Ρ. 1) 

 EL0816R000204019N (ΚΟΥΣΜΠΑΣΑΝΙΩΤΙΚΟ Ρ. 2) 

 EL0816R000000064A  (7Τ) 

Κίνδυνοι υποβάθμισης: Η εντατικοποίηση της γεωργίας και κυρίως η εγκατάλειψη παραδοσιακών 

αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας, η επέκταση‐ εντατικοποίηση ετησίων και πολυετών καλλιεργειών 
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(αμπέλια, οπωρώνες, ελαιώνες) και η κατασκευή υποδομών τουρισμού‐αναψυχής (χιονοδρομικά, 

γκολφ, γήπεδα, κατασκηνώσεις),  αποτελούν τις  σημαντικότερες απειλές για τα είδη χαρακτηρισμού 

της συγκεκριμένης ΖΕΠ (Ζώνης Ειδικής Προστασίας) (πηγή: μελέτη αναθεώρησης ΠΠΧΣΑΑ 

Θεσσαλίας, 2012). 

 
Χάρτης 11: Απόσπασμα περιοχής Θεσσαλικού Κάμπου (GR1420011) Δήμου Κιλελέρ 

 

 Όρος Μαυροβούνι (GR142006) 

Η περιοχή GR1420006 – Όρος Μαυροβούνι χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή 

Special Protection Area - SPA) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 363,3 km2. Η συνολική  

έκταση  της περιοχής Natura, εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) και επιμερίζεται 

σε 148,25  km2 στη λεκάνη Πηνειού (EL16) και σε 222,95 km2 στη λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού-

Πηλίου (EL17). Όσον αφορά στο υψόμετρο της περιοχής, το ελάχιστο υψόμετρο  είναι 0 m, το 

μέγιστο ανέρχεται στα 1053 m και το μέσο στα 395,68 m. 

Κίνδυνοι υποβάθμισης: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πολλά σπάνια πτηνά και ειδικότερα 

αρπακτικά, έχουν εξαφανιστεί ως θηρευτές.Ο κύριος λόγος είναι η χρήση δηλητηριασμένων 

δολωμάτων για λύκους και άλλα σαρκοφάγα, ενώ η αυξανόμενη ενόχληση και η απώλεια 

ενδιαιτημάτων είναι επίσης σημαντικές απειλές. Η λαθροθηρία παραμένει έντονη, παρόλο που ένα 

μεγάλο μέρος της περιοχής έχει χαρακτηριστεί ως  Καταφύγιο Άγριας Ζωής (το Κ245). 

 
Χάρτης 12: Απόσπασμα περιοχής όρους Μαυροβουνίου (GR1420006) Δήμου Κιλελέρ 

 

 Η περιοχή των Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας (GR1430007)  

Η περιοχή GR1430007-Περιοχή Ταμιευτήρων Πρώην Λίμνης Κάρλας χαρακτηρίζεται ως Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA) και η συνολική της έκταση ανέρχεται 
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σε 124,16 km2. Το σύνολο της περιοχής Natura εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας  

(EL08)  και επιμερίζεται σε 124,04 km 2  στη λεκάνη Πηνειού (EL16) και σε 0,13 km 2  στη λεκάνη 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (EL17). Όσον  αφορά  στο  υψόμετρο  της  περιοχής,  το  ελάχιστο  

υψόμετρο  ανέρχεται  στα  40  m,  το μέγιστο στα 543 m και το μέσο στα 94 m.  

Κίνδυνοι  υποβάθμισης:  Οι  κυριότερες  απειλές  προέρχονται  από  την  εντατικοποίηση  της 

γεωργίας γύρω από την περιοχή των ταμιευτήρων, τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού,την 

αποξήρανση και την υδροληψία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Στις περιπτώσεις 

πλήρωσης των ταμιευτήρων της πρώην λίμνης Κάρλας, πολλές από τις νησίδες όπου φωλεάζουν 

είδη, χάνονται με την άνοδο της στάθμης του νερού. Το ίδιο παρατηρείται και στα υγράλιβάδια 

επηρεάζοντας τις Χαλκόκοτες και άλλα πτηνά που διαβιούν εκεί. Οι αποικίες ερωδιών, ιδιαίτερα 

εκείνων που βρίσκονται πολύ κοντά σε οικισμούς θα πρέπει να προστατεύονται από τις 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη διαδικασία αναπαραγωγής των πτηνών (π.χ. 

καύση ξηρών χόρτων κάτω από δέντρα).  

Τα υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στην περιοχή των Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας 

(GR1430007) και αφορούν τον Δήμο Κιλελέρ είναι τα ποτάμια :  

 EL0816R000000062A  (1Τ) 

 EL0816R000000064A  (7Τ) 

 

 
Χάρτης 13: Απόσπασμα περιοχής Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας (GR1420006) Δήμου Κιλελέρ 

 

  Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Περιοχή ΚΑΡΛΑ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (GR142004) 

Η περιοχή περιλαμβάνει το Μαυροβούνι, δύο ταμιευτήρες νερού στην περιοχή της τέως Λίμνης 

Κάρλας και την πηγή Κεφαλόβρυσο, στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Το Μαυροβούνι (390.000 στρ, 

μέγιστο υψόμετρο 1.054 m) εκτείνεται μεταξύ Όσσας-Πηλίου και ανήκει στους Νομούς Λάρισας και 

Μαγνησίας. 
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Χάρτης 14: Απόσπασμα περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (GR1430004) Δήμου Κιλελέρ 

 

 Τα πετρώματά του είναι κυρίως σχιστόλιθοι και σε λιγότερο βαθμό ασβεστόλιθοι. Στο 

ανώτερο τμήμα του καλύπτεται από δάση οξυάς, καστανιάς και κυρίως δρυοδάση (περισσότερο 

Quercus frainetto). Τα αείφυλλα πλατύφυλλα καλύπτουν το κατώτερο τμήμα. Η ανατολική πλευρά 

του βουνού είναι πολύ πυκνή και κυριαρχείται από αριά (Quercus ilex). Οι θαμνώνες του πουρναριού 

και της αγριελιάς έχουν υποβαθμιστεί εξαιτίας της υπερβόσκησης. Επίσης το Μαυροβούνι 

περιλαμβάνει φαράγγια, βραχώδεις σχηματισμούς, ποολίβαδα, φρύγανα και καλλιεργημένες 

εκτάσεις. Το βουνό διατρέχουν αρκετά ρέματα, τα περισσότερα από τα οποία ξηραίνονται το 

καλοκαίρι. Οι όχθες των ρεμάτων καλύπτονται από πλατάνια, σκλήθρα, λεύκες και ιτιές. Οι 

ταμιευτήρες, ένας κοντά στο Στεφανοβίκειο (4.000 στρ.) και δυο κοντά στο Καλαμάκι (2.000 στρ.) 

κατασκευάστηκαν για να προμηθεύουν με αρδευτικό νερό τις γειτονικές καλλιέργειες. 

Τροφοδοτούνται από τα νερά του Πηνειού μέσω του ρέματος Ασμάκι. Ωστόσο, στους ταμιευτήρες 

καταλήγουν βιομηχανικά απόβλητα και γεωργικές απορροές. Τα νερά τους πιθανόν είναι ευτροφικά 

και έχει παρατηρηθεί ταχεία αύξηση του καλαμιού. Η πηγή Κεφαλόβρυσο έχει υποστεί σοβαρές 

επιπτώσεις από ανθρώπινες ενέργειες, όπως συρρίκνωση της έκτασής της, απώλεια της φυσικής της 

βλάστησης και πιθανόν των ενδημικών της ψαριών. Τώρα χρησιμοποιείται για την εκτροφή 

εμπορικών (πέστροφα, κ.λπ.) και εξωτικών ψαριών. 

Καθεστώς προστασίας: Εθνικό /Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων. Διεθνές επίπεδο: 

ΣΠΠ. 

Σπουδαιότητα: Η οικολογική αξία της περιοχής φαίνεται από πολλαπλά στοιχεία. Διαθέτει ποικιλία 

γεωμορφολογικών σχηματισμών, καθώς περιλαμβάνει ένα βουνό, δύο ταμιευτήρες-υγροτόπους και 

μία πηγή, όπως και μεγάλη ποικιλότητα τύπων οικοτόπων. Υπάρχουν εκτεταμένα και ικανοποιητι-

κώς διατηρημένα δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ποικιλότητα πουλιών και κυρίως αρπακτικών, στο Μαυροβούνι. Οι ταμιευτήρες στην τέως λίμνη 

Κάρλα συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών και διαχειμαζόντων πουλιών, υδρόβιων, 

παρυδάτιων και αρπακτικών. Ορισμένα από αυτά προσπαθούν να επανεγκατασταθούν στον υγρό-

τοπο. Διαθέτει, σημαντική ποικιλότητα ερπετών, αμφιβίων, θηλαστικών και ψαριών, τα περισσότερα 

από τα οποία προστατεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι "είδη κοινοτικού ενδιαφέρο-

ντος" (ΥΠΕΚΑ).  

 

 Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - 

Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) 

Στην ευρύτερη περιοχή της προαναφερόμενης προστατευόμενης περιοχής GR1420004 

δραστηριοποιείται και το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- 

Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.)» και συστάθηκε το 

2003. Σκοπός του είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1420004.html
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κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε τμήματα της περιοχής φύσης της περιοχής 

Κάρλας– Μαυροβούνιου –Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.  

 
Χάρτης 15: Περιοχή αρμοδιότητας Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλό-

βρυσου-Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) 

 

Τα  υδατικά  συστήματα  που  εμπίπτουν  στην  ανωτέρω περιοχή  και αφορούν τον Δήμο 

Κιλελέρ είναι τα ποτάμια :  

• EL0816R000000062A  (1Τ) 

• EL0816R000000064A  (7Τ) 

 

 Καταφύγιο άγριας ζωής 245 : ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ) 

Ως καταφύγια άγριας ζωής (Κ.Α.Ζ.) χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, 

υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας 

χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως 

περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι 

οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδρομοι 

μεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών (πηγή: www.dasarxeio.com). 

Στην γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Κιλελέρ υπάρχει το ΚΑΖ Μαυροβουνίου 

(Καραντάου) στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητα Αγναντερής με τα παρακάτω στοιχεία: 

ΟΡΙΑ: Υδραγωγείο Αγναντερής, δρόμος αγροτικός, θέση Στρούγκα Σπανού (Παλιόκαστρο), Μαύρο 

Ρέμα, Βρύση Ιτιά ή Περόνη, δρόμος αγροτικός Αγναντερής -Μύρων, θέση Βρύσες- Γραμμένες 

Πλάκες -Ρουμάνι, όρια δασών-καλλιεργειών, μαντριά Σούρλα, ράχη Τζαμπήρα, δρόμος αγροτικός 

(Νέο Περιβόλι), θέση Πηγάδι, θέση Βυθός, Μεγάλο Ρέμα, δρόμος αγροτικός, υδραγωγείο 

Αγναντερής. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1811/1-7-1997 

ΕΚΤΑΣΗ (στρ) 24.517,76 

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 

ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ,ΚΕΔΡΑ,ΠΑΛΙΟΥΡΙ,ΑΓΡΙΕΛΙΑ,ΑΚΑΚΙΑ 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑ (pth) ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ 

ΠΑΝΙΔΑ (thi) ΑΛΕΠΟΥ, ΛΑΓΟΣ, ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (m) 21.175,53 

ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ [ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ] 

 

http://www.dasarxeio.com)/
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Χάρτης 16 : Καταφύγιο άγριας ζωής Μαυροβουνίου (Καραντάου) 

 

Μέσα σε ΚΑΖ απαγορεύονται: θήρα, αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, 

αλιεία, σύλληψη της άγριας πανίδας, συλλογή της άγριας χλωρίδας, καταστροφή ζώνης με  φυσική 

βλάστηση με κάθε τρόπο, καταστροφή των φυτοφρακτών, αμμοληψία, αποστράγγισης, 

επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, διάθεση ή 

απόρριψη αποβλήτων, ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς 

και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η 

εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας καθώς και ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 

ειδικών έργων βελτίωσης του εκάστοτε βιοτόπου μετά από ειδικές  μελέτες  διαχείρισης  και  την  

έγκριση  των  αρμόδιων υπηρεσιών. 

 

 Η μεταξύ Λαρίσης και Φαρσάλων αγροτική περιοχή (Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους-

ΤΙΦΚ, ΑΤ3011122) (πηγή: ΕΜΠ, link)  

Πρόκειται για καθαρά αγροτική περιοχή που καλλιεργείται αποκλειστικά με σιτηρά. Αν και η 

περιοχή αποτελεί τμήμα της ευρύτερης περιοχής του Θεσσαλικού κάμπου δεν είναι επίπεδη. Υπάρχει 

ένα πλήθος πολύ χαμηλών λόφων με ελαφρές κλίσεις (που δεν αποδίδονται σε κλίμακα 1:50000), 

εκτενές αγροτικό οδικό δίκτυο και μεμονωμένη πολύ αραιή παρουσία δέντρων ή θάμνων. Είναι ίσως 

η μεγαλύτερη περιοχή μονοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (μπορεί να υπάρχουν κι άλλες τέτοιες 

περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο). Η περιοχή δεν αρδεύεται εντατικά γι' αυτό δεν υπάρχουν σε μεγάλο 

βαθμό δίκτυα της ΔΕΗ, αντλιοστάσια ή άλλες κατασκευές. Το πλάτος αυτής της ζώνης (διαδρομής) 

μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 10 χλμ. ή και περισσότερο. 
Χαρακτηριστικά: 

Τύπος Τοπίου Πεδινό Τοπίο / Κάμπος 

Κλίμα Αραιές βροχοπτώσεις, ασθενείς άνεμοι, μεγάλη ηλιοφάνεια, ξηρασία 

Γεωλογία Βαθειά πηλώδη εδάφη ερυθρού ή πορφυρού χρώματος 

Κατάσταση Τόπου Καλή 

Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση 

Ιστορία και εξέλιξη του τόπου Κατάσταση αμετάβλητη για πολλά χρόνια. 

Σημεία με καλή Θέα Σε όλο το μήκος της διαδρομής. 

Οικολογική Αξία Πτηνά 

Κοινωνικοοικονομική/ 

πολιτιστική Αξία 

Καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων, 

παρατήρηση πανίδας 

Αισθητική Αξία 
Ενδιαφέροντα φυσικά-οικολογικά-γεωμορφολογικά στοιχεία, καλαίσθητα 

ανθρωπογενή στοιχεία, πανοραμική θέα, σπάνιος τύπος τοπίου 

http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT3011122/?category=1
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT3011122/?condition=2
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Απειλές-διαταραχές 

Οποιαδήποτε αλλαγή καλλιέργειας και κυρίως οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

(ελαιώνες π.χ.) όπως και οι προσπάθειες άρδευσης (δίκτυα ΔΕΗ, αντλιοστάσια, 

αποθήκες κ.λ.π.) επιφέρουν οπτική αλλοίωση στο τοπίο 

Τρωτότητα 
Είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί το τοπίο στη σημερινή του μορφή ενόψει 

ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. 

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα 

 

 
Χάρτης 17 : Χάρτης της μεταξύ Λαρίσης και Φαρσάλων αγροτικής περιοχής (Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους-ΤΙΦΚ, 

ΑΤ3011122) 

 

 Μαυροβούνι Λάρισας (Βιότοπος CORINE- A00010044) (πηγή: ΕΜΠ,  link)  

Χαρακτηριστικά 

Συνολική Έκταση (ha) 30880.69 

Χερσαία Έκταση (ha) 31000.0 

Συνολική Περίμετρος (km) 160.8 

Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1054.0 

Περιγραφή Τόπου 

Δασώδεις λόφοι, ιδιαίτερα πυκνή μακία στην ανατολική (προς τη θάλασσα) πλευρά και 

μερικές ρεματιές με γκρεμούς. Υπάρχει επίσης ένας βοσκότοπος στα ώριμα δάση, που 

δημιουργεί ένα ξέφωτο εξαιρετικής ομορφιάς. 

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη 

Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση 

Αξίες 
Τα ώριμα δάση προσελκύουν μεγάλη ποικιλία από πουλιά και φυτά. Σημαντική περιοχή για 

τα Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) που ξεκαλοκαιριάζουν. 

Απειλές/διαταραχές 
Κατασκευή νέου δρόμου στην απομονωμένη ανατολική πλευρά, παράνομο κυνήγι, επέκταση 

των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα 

 

http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/A00010044
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Χάρτης 18 : Χάρτης Μαυροβούνιου Λάρισας (Βιότοπος CORINE- A00010044) 

 

 Ταμιευτήρες – Υδροβιότοποι 

Οι ταμιευτήρες που χωροθετούνται στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 26 : Ταμιευτήρες Δήμου Κιλελέρ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΤΑΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (χιλ. 

m3) 
ΕΚΤΑΣΗ (στρ) 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Πλατυκάμπου Ι 500  ΤΟΕΒ Πηνειού 

Πλατυκάμπου ΙΙ 1.450  ΤΟΕΒ Πηνειού 

Γλαύκης 2.100  ΤΟΕΒ Πηνειού 

Γλαύκης ΙΙ 900 270 ΤΟΕΒ Πηνειού 

Ναμάτων Ι 1.800 600 ΤΟΕΒ Πηνειού 

Ναμάτων ΙΙ 1.100 220 ΤΟΕΒ Πηνειού 

Ελευθερίου Ι 900  ΤΟΕΒ Πηνειού 

Ελευθερίου ΙΙ 800 304 ΤΟΕΒ Πηνειού 

Ομορφοχωρίου 1.250 350 ΤΟΕΒ Πηνειού 

ΚΙΛΕΛΕΡ 
Καλαμακίου Ι 5.500 2000 ΤΟΕΒ Πηνειού 

Καλαμακίου ΙΙ 2.500 650 ΤΟΕΒ Πηνειού 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ Μαυροβουνίου 245 75 ΤΟΕΒ Ταουσάνης 

ΝΙΚΑΙΑΣ Διλόφου  70  

 

1.2.1.2.2. Λοιπές περιοχές/βιότοποι 

Δάση 

Ο Δήμος Κιλελέρ παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά βλάστησης με εξαίρεση τα ορισμένα σχετικά 

μικρά δάση και άλση που βρίσκονται  στις Κοινότητες Ζάππειου, Νέας Λεύκης  και Νέων Καρυών 

Δ.Ε. Νίκαιας, Χάλκης  Δ.Ε Πλατυκάμπου και Νέου Περιβολίου Δ.Ε. Κιλελέρ. Ακολουθεί μια 

σύντομη περιγραφή αυτών. 

 Το δάσος της Αγίας Παρασκευής της Κοινότητα Ζαππείου είναι το μεγαλύτερο δάσος της 

Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας και εκτείνεται σε 150 στρέμματα. Η χλωρίδα της περιοχής είναι 

ιδιαίτερης αξίας διότι προέρχεται από τα παλιά δρυοδάση που υπήρχαν στην περιοχή. Τα λοιπά 

είδη χλωρίδας που κυριαρχούν εκτός της βελανιδιάς είναι οι γκορτσιές, τα παλιούρια και τα 

αγρωστώδη στα διακενά. Το συγκεκριμένο δάσος αποτελεί καταφύγιο για πολλά είδη πανίδας όπως 
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σκαντζόχοιρους, χελώνες, αλεπούδες, νυφίτσες, σαύρες, φίδια κ.α. όπως και για αρκετά είδη 

πουλιών, τόσο ενδημικών όσο και αποδημητικών. 

 Το αισθητικό δάσος του Αγίου Ραφαήλ βρίσκεται στην Κοινότητα της Ν. Λεύκης εκτείνεται σε 

70 στέμματα. Το συγκεκριμένο δάσος αποτελείται από ποικιλία ειδών χλωρίδας (πεύκα, 

κυπαρίσσια, ασπρολεύκες, κουτσουπιές, κ.α.) έχοντας επίσης το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι 

συνορεύει με το ρέμα Μακρύρεμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της βλάστησης 

έχει προέλθει από αναδασώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ΄80. 

 Το δάσος του Αγίου Σπυρίδωνα βρίσκεται στον λόφο της Τοπικής Κοινότητας των Ν. Καρυών 

και εκτείνεται σε 50 στρέμματα, περιλαμβάνοντας μεγάλη ποικιλία ειδών δέντρων όπως πεύκα, 

κυπαρίσσια, κουτσουπιές, λεύκες, φτελιές και σφενδάμια. Το μεγαλύτερο ποσοστό της βλάστησης 

προέρχεται από αναδασώσεις της Δασικής Υπηρεσίας. 

 Το δημόσιο δάσος της Κοινότητα Χάλκης 110 στρ. αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου 

και θεωρείται Δημόσια Δασική έκταση. Για τον συγκεκριμένο χώρο έχει συνταχθεί μελέτη δασικής 

αναψυχής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του άλσους Χάλκης, με βασικές 

κατευθύνσεις την ανάπτυξη χώρων για δημιουργική απασχόληση των επισκεπτών στο αλσύλλιο, 

την πραγματοποίηση υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κιλελέρ και την 

ανάδειξη του ευρύτερου χώρου. 

 Το αισθητικό άλσος στο λόφο του Προφήτη Ηλία στο Νέο Περιβόλι έχει έκταση 500 

στρεμμάτων περίπου και δεσπόζει στην περιοχή καθώς είναι ορατό από πολύ μεγάλη απόσταση 

λόγω  της πεδινής περιοχής που βρίσκεται μπροστά από αυτό. 

 Μικρά αισθητικά άλση υπάρχουν επίσης στις Κοινότητες Αρμενίου και Μεγάλου Μοναστηρίου 

Δ.Ε. Αρμενίου και Αγναντερής Κοινότητα Κιλελέρ. 

 Στην Κοινότητα Βουναίνων  ΔΕ Κραννώνα υπάρχει θαμνώδης έκταση (περίπου 2000 στρ). 

Ανάλογη έκταση υπάρχει και ανάμεσα σε Αγ. Γεώργιο, Ψυχικό & Κυπάρισσο. 

 Στην Κοινότητα Αγναντερής, στις θέσεις «Κιούγκι» και «Καραντάου» σε υψόμετρο 700-800 μ 

περίπου υπάρχουν φυσικές σπηλιές, μεγάλου βάθους και ύψους  και πιθανόν, οι οποίες έχουν 

προκαλέσει το ενδιαφέρον της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. 

 

Ασμάκι (Αρδευτική τάφρος 813Τ) Δ.Ε. Πλατυκάμπου 

Το Ασμάκι είναι αρδευτική – στραγγιστική τάφρος. Τροφοδοτείται με νερά του Πηνειού, 

μέσω των αντλιοστασίων Ε΄ και Δ΄ και λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος νερού για την περίοδο 

των αρδεύσεων αλλά και ως αποδέκτης βιομηχανικών αποβλήτων. Ευρισκόμενος όμως στο διάδρομο 

μετανάστευσης πουλιών, φιλοξενεί μαζί με τους ταμιευτήρες της περιοχής μεγάλο πλήθος και 

ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας που παλιότερα διαβιούσε στη λίμνη Κάρλα. Περιέχει 6 φράγματα 

αποθήκευσης νερού με συνολική χωρητικότητα 2.375.000 m3. και Το Ασμάκι αρδεύει 

6000στρεμματα περίπου (κυρίως καλλιέργειες βαμβακιού) στις περιοχές Ομορφοχωρίου, 

Ελευθερίου, και Πλατυκάμπου και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ΔΕΒ Λάρισας και του ΤΟΕΒ 

Πηνειού. Έχει  μήκος 15,5 Km και καταλήγει στον ταμιευτήρα της Κάρλας. Στην περιοχή 

εμφανίζονται όλα τα είδη σαυρών, τα κοινά φίδια της Ελληνικής υπαίθρου, χελώνες, βάτραχοι. 

Οι συνθήκες που επικρατούν στο Ασμάκι, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μέχρι 

τον Οκτώβριο δεν είναι ευνοϊκές για τη διαβίωση ψαριών. Εντούτοις, σε χρονιές που η κατάσταση 

το επιτρέπει έχουν εμφανιστεί σε μεγάλους αριθμούς κυπρίνοι και γουλιανοί. 

Η γύρω περιοχή περιλαμβάνει και τους ταμιευτήρες. Βρίσκεται στο διάδρομο μετανάστευσης 

πουλιών με αποτέλεσμα στην περιοχή να εμφανίζεται μεγάλος αριθμός και μεγάλη ποικιλία 

ορνιθοπανίδας.  

Τα γενικότερα προβλήματα της περιοχής είναι:  

- οι οσμές από θερμοκρασιακή αναστροφή, απόβλητα βιομηχανιών, απόβλητα κτηνοτροφικών 

μονάδων, επιφανειακή απόθεση ζωικών αποβλήτων, καύση στερεών αποβλήτων, εναπόθεση ή 

αναμόχλευση Βιομηχανικής Ιλύος, απόρριψη του περιεχομένου Βυτιοφόρου, αναμόχλευση του 

αναερόβιου στρώματος κατά την άρδευση και 

- ο ευτροφισμός από εμπλουτισμό των νερών με άζωτο και φώσφορο και κατά συνέπεια ανατροπή 

της τροφικής αλυσίδας και εκρηκτική αύξηση των αλγών.   
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Χείμαρροι/Υδατορέματα 

Χείμαρρος ονομάζεται το ποτάμι το οποίο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου είναι 

ξηρό. Οι χείμαρροι κατά κύριο λόγο σχηματίζονται σε περιοχές όπου υπάρχει ασβεστολιθικό υλικό 

αλλά και σε άλλες όπου υπάρχει πορώδες υπόστρωμα. Το νερό των χειμάρρων προέρχεται από 

ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα ή από επιφανειακές απορροές της εκάστοτε περιοχής. Τα 

ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα ή οι επιφανειακές απορροές συσσωρεύονται στον υδροφορέα του 

χειμάρρου και κατά τους χειμερινούς μήνες όπου το επίπεδο του νερού είναι αυξημένο και ξεπερνά 

το επίπεδο της κοίτης του ποταμού έχουμε την επιφανειακή ροή του χειμάρρου. Στη περιοχή του 

Δήμου Κιλελέρ καταγράφονται κυρίως ο Γκοζμπασανιώτης ή Κουσμπασανιώτης (Δ.Ε Νίκαιας και 

Πλατυκάμπου) και ο Νεμπεγλεριώτης (Δ.Ε. Νίκαιας).  

Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και 

ρυάκια) –σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Ν. 4258/2014 οι φυσικές ή διευθετημένες 

διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής 

απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες 

στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως 

αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι. 

Σύμφωνα με καταγραφή που πραγματοποιήθηκε μετά από επιτόπια έρευνα του Ενεργειακού 

Κέντρου Λάρισας και συλλογή πληροφορίες από τους τοπικούς φορείς, τα κυριότερα ρέματα στον 

Δήμο Κιλελέρ έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου  Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου  

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ Ουζούν Ντερέ Καρά Ντερέ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ Θαμνώδης 

ΠΑΡΟΧΗ  

(κατ’ εκτίμηση, Μάιος 2000) 
5-10 m3/h 10-20 m3/h 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φθινόπωρο-Χειμώνας 

ΠΗΓΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
Περιοχή Κιούγκι (Μικρό Περιβολάκι 

Δήμου Ρήγα Φεραίου) 

Περιοχή Μπελή Τσαΐρια κοντά στην 

Αγναντερή 

ΕΚΒΟΛΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ Κάρλα στην περιοχή Στεφανοβικείου 

ΚΟΙΤΗ 0,5-1,5 μ (στο σημείο παρατήρησης) 0,1-1 μ (στο σημείο παρατήρησης) 

ΒΑΘΟΣ Αμελητέο (την ημέρα παρατήρησης) 

ΚΛΙΣΗ Μικρή (στο σημείο παρατήρησης και στην ευρύτερη περιοχή) 

ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Άρδευση καλλιεργειών 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Κανένα υδροηλεκτρικό ενδιαφέρον 

 

1.2.1.2.3 Ορυκτοί πόροι  

 Για τους ορυκτούς πόρους του Δήμου Κιλελέρ, αξιοποιώντας στοιχεία από την Γενική 

Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

του ΥΠΕΝ, προκύπτουν τα εξής:  

- Καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιακή απεικόνιση των Λατομικών Περιοχών Αδρανών Υλικών 

της χώρας. Οι Λατομικές Περιοχές κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την υφιστάμενη κατάστασή 

τους (Ενεργοποιημένη, Αποχαρακτηρισμένη κλπ.). 
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Χάρτης 19: Λατομικές Περιοχές Αδρανών Υλικών Δήμου Κιλελέρ (πηγή: http://www.latomet.gr/lp_adranon/) 

 

- Καταγραφή, κατηγοριοποίηση και ψηφιακή απεικόνιση των πολυγώνων λατομείων αδρανών, 

μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και βιομηχανικών ορυκτών για τα οποία κατατέθηκαν δελτία 

(δελτίο δραστηριότητας ή δελτίο απραξίας) από τους εκμεταλλευτές, για το έτος 2018 

 

 
Χάρτης 20: Λατομική δραστηριότητα στο Δήμο Κιλελέρ (2018) (ΠΗΓΗ: http://www.latomet.gr) 

 

1.2.1.3. Περιβαλλον και πολιτική προστασία 
1.2.1.3.1 Υδάτινο περιβάλλον 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλική πεδιάδα περιγράφεται στα Σχέδια Διαχείρισης 

Υδάτων, που εκπονήθηκαν πρόσφατα στα πλαίσια  του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3199/2003, 

ΠΔ 51/2007, οδηγία  2000/60/ΕΚ, κ.α.) και αποτελούν τον «οδικό χάρτη», που οδηγεί στην λήψη 

αποφάσεων για την διαμόρφωση πολιτικής για το νερό. Η δε εφαρμογή τους θα επηρεάσουν τόσο το 

περιβάλλον, όσο και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. H μέχρι τώρα πορεία κατάρτισης και 

αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για το Υδατικό 

Διαμέρισμα (ΥΔ) Θεσσαλίας (EL08) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 
Πινακας 27: Κατάρτιση ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL08) 

http://www.latomet.gr/lp_adranon/
http://www.latomet.gr)/
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ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(EL08) 

ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

Αρχικό Εγκεκριμένο ΦΕΚ 2561Β/25.09.2015 

1η αναθεώρηση Εγκεκριμένο ΦΕΚ 4682Β/29.12.2017 

2η αναθεώρηση Σε εξέλιξη (εντός του 2022) 

 

Παρουσίαση κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων 1ου  ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας οριοθετήθηκαν 32 υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ) 

με τα 27 να ανήκουν στην Λεκάνη Απορροής Πηνειού (ΛΑΠ) (EL0816). Τα τέσσερα εξ αυτών που 

αφορούν περιοχές του Δήμου Κιλελέρ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και χάρτη: 

 
Πίνακας 28: Χωροθέρτηση  Υπόγειων  και Επιφανειακών Υδατικών  Συστήματων  Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 

σύμφωνα με το 1ο ΣΔΛΑΠ σε σχέση με Δήμο Κιλελέρ  

Κωδικός ΥΣ Όνομα ΥΣ Λεκάνη Απορροής 

Υπόγεια Υδατικά  Συστήματα   

EL0800030 Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας Πηνειού (EL0816) 

EL0800080 Σύστημα Φυλληΐου – Ορφανών Πηνειού (EL0816) 

EL0800110 Σύστημα Λάρισας – Κάρλας Πηνειού (EL0816) 

EL0800130 Σύστημα Ταουσάνης –Καλού νερού Πηνειού (EL0816) 

Επιφανειακά Υδατικά  Συστήματα   

EL0816R000000062A 1Τ Πηνειού (EL0816) 

EL0816R000000064A 7Τ Πηνειού (EL0816) 

EL0816R000204018H Κουσμπασνιώτικο Ρ. 1 Πηνειού (EL0816) 

EL0816R000204019N Κουσμπασνιώτικο Ρ. 2 Πηνειού (EL0816) 

 

 

: όριο Δήμου Κιλελέρ : όριο Δ.Ε : όριο ΥΥΣ : Επιφανειακό 

ΥΣ 

Χάρτης 21: Χωροθέτηση Υπόγειων (ΥΥΣ) και Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων στον Δήμο Κιλελέρ 

 

Πιο συγκεκριμένα,  το κάθε παραπάνω ΥΥΣ έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030) 

Ανάλυση πιέσεων   

Στο υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800030 εντοπίζονται κυρίως αγροτικές περιοχές αρόσιμων 

καλλιεργειών. Δευτερευόντως υπάρχει σημαντική οικιστική ανάπτυξη και λίγες δασικές περιοχές-

φυσική  βλάστηση.  Έχουν  επισημανθεί  προβλήματα  διάχυτων και σημειακών πιέσεων στην 

επιφάνεια του υπόγειου υδατικού συστήματος. Στην έκταση του συστήματος συναντώνται ΒΙΠΕ –
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εκτός όμως Δ.Κιλελέρ- και μεμονωμένες  βιομηχανίες. Το υδατικό σύστημα χρησιμοποιείται για 

άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Σημαντικό τμήμα της τροφοδοσίας του συστήματος 

πραγματοποιείται μέσω πλευρικών μεταγγίσεων από τα γειτονικά υπόγεια συστήματα. Με την 

τροφοδοσία αυτή πιθανώς να ενισχύεται  με  διαλυμένους  στο  υπόγειο  νερό  ρύπους  από τα 

συστήματα αυτά.  

Συσχέτιση με Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα – Χερσαία οικοσυστήματα   

Όσον αφορά τα επιφανειακά Υδατικά  Συστήματα το ΥΥΣ διασχίζεται από τον π.Σοφαδίτη, Ενιπέα,   

Καλέτζη, το ρ. Φαρσαλιώτη και το Μακρύρεμα. Τα συσχετιζόμενα χερσαία οικοσυστήματα είναι:  

GR1420011-ΖΕΠ (SPA)-Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου, GR1420012-ΖΕΠ (SPA)-Περιοχή 

Φαρσάλων. 

Αξιολόγηση χημικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού συστήματος 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα  EL0800030  παραμένει  σε  κακή  χημική  κατάσταση, όπως φαίνεται 

και στον παρακάτω χάρτη. 

 

 
Χάρτης 22 : Χημική κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήματος πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030) 

 

 Σύστημα Φυλληϊου - Ορφανών (EL0800080)  

Το  υπόγειο  καρστικό  υδατικό  σύστημα  EL0800080  Φυλλήϊου  –  Ορφανών  ανήκει  στην  

λεκάνη απορροής  του  ποταμού  Πηνειού.  Το  σύστημα  αναπτύσσεται  σε  εμφανίσεις  μαρμάρων  

που τοπικά  καλύπτονται  από  πλευρικά  κορήματα  και  Νεογενείς  αποθέσεις. Στο  Νοτιοδυτικό  

και Δυτικό του τμήμα οριοθετείται από τον π. Ενιπέα.  

Ανάλυση πιέσεων   

Το  υπόγειο  υδατικό  σύστημα  EL0800080  καλύπτουν  κατά  κύριο  λόγο  δασικές/ημιδασικές 

περιοχές  φυσικής  βλάστησης  και  μικρές  εκτάσεις  αγροτικών  καλλιεργειών.  Δεν  σημειώνονται 

σημειακές ή διάχυτες πιέσεις πέραν των τοπικών μικρής έκτασης αγροτικών δραστηριοτήτων.  

Το υπόγειο υδατικό σύστημα χρησιμοποιείται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.    

Συσχέτιση με Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα – Χερσαία οικοσυστήματα   

Όσον αφορά τα επιφανειακά Υδατικά Συστήματα το ΥΥΣ συνδέεται με τον π. Ενιπέα. Τα 

συσχετιζόμενα  χερσαία οικοσυστήματα είναι: GR1420011-ΖΕΠ (SPA –Περιοχή Θεσσαλικού 

Κάμπου. 

Χημική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος  

Το υπόγειο υδατικό σύστημα Φυλληϊου-Ορφανών (EL0800080) βρίσκεται σε καλή χημική 

κατάσταση όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη. 
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Χάρτης 23 :  Χημική κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήματος Φυλληϊου   - Ορφανών (EL0800080) 

 

 Σύστημα Κάρλας (EL0800110) 

Στο  ανατολικό τμήμα  της λεκάνης  απορροής  του  Πηνειού  ποταμού  αναπτύσσεται  το 

κοκκώδες υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800110.  Το σύστημα αναπτύσσεται στις σύγχρονες 

αποθέσεις της πεδινής  έκτασης  που  περιλαμβάνει  εναλλαγές  άμμων,  αργίλων  και  κροκαλών.  

Το  υπόγειο υδατικό σύστημα διαρρέουν πέντε επιφανειακά συστήματα, το ποτάμιο σύστημα του 

Πηνειού, ο παραπόταμος  Κουσμπασανιώτης, οι αποστραγγιστικές τάφροι 1 και 7 καθώς και το 

ποτάμιο σύστημα του Αμυρού. Στο ΝΑ άκρο του συστήματος συναντάται επίσης η λίμνη Κάρλα.  

Ανάλυση πιέσεων   

Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800110 καλύπτεται κατά κύριο λόγο από καλλιέργειες και 

σημαντική  οικιστική ανάπτυξη. Στην επιφάνεια του υπόγειου υδατικού συστήματος έχουν 

επισημανθεί τοπικά προβλήματα διάχυτων και σημειακών πιέσεων. Στην έκταση του συστήματος 

συναντώνται ΒΙΠΕ και μεμονωμένες βιομηχανίες. Το υπόγειο υδατικό σύστημα χρησιμοποιείται για 

άντληση ύδατος για  ανθρώπινη κατανάλωση. Σημαντικό τμήμα της τροφοδοσίας του συστήματος 

πραγματοποιείται μέσω   πλευρικών μεταγγίσεων από τα γειτονικά υπόγεια συστήματα. Με την 

τροφοδοσία αυτή πιθανώς να ενισχύεται με διαλυμένους στο υπόγειο νερό ρύπους από τα συστήματα 

αυτά. Κάποιες από τις υψηλές συγκεντρώσεις αγωγιμότητας, χλωριόντων και θειϊκών στο υπόγειο 

υδατικό σύστημα EL0800110 είναι φυσικής προέλευσης. Οφείλονται στην ύπαρξη αλατούχων 

αργίλων στους γεωλογικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Κάρλας. Προέρχονται από 

τη διάλυση  των αλατούχων εδαφών της παλιάς λίμνης. Στο νότιο επίσης τμήμα του συστήματος 

συναντώνται υψηλές φυσικές συγκεντρώσεις χλωριόντων στα εκεί αναπτυσσόμενα μάρμαρα που 

εξαιτίας των αντλήσεων επηρεάζουν και την εδώ αναπτυσσόμενη υδροφορία. 

Συσχέτιση με Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα – Χερσαία οικοσυστήματα   

Όσον αφορά τα επιφανειακά Υδατικά Συστήματα το ΥΥΣ διασχίζεται από τον π. Πηνειό, 

Κουσμπασανιώτη και ένα μικρό τμήμα του Άμυρου, ενώ στην έκταση του αναπτύσσεται η τεχνητή 

λίμνη Κάρλας. Τα συσχετιζόμενα χερσαία οικοσυστήματα είναι: GR1420011-ΖΕΠ (SPA)-Περιοχή  

Θεσσαλικού Κάμπου, GR1430007-ΖΕΠ (SPA)-Όρος Όσσα, GR1420006-ΖΕΠ (SPA)-Όρος  

Μαυροβούνι, GR1420004- Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο-Νεοχώρι και GR1430001- Όρος 

Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη Πηλίου.   

 

Χημική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος  

Παρατηρείται υπέρβαση της ΑΑΤ σε 3 από τα 13 σημεία του δικτύου παρακολούθησης. Επειδή το  

ένα  από τα σημεία πιθανώς να συνδέεται με φυσικό υπόβαθρο, συμπεραίνουμε ότι το υπόγειο 
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υδατικό  σύστημα EL0800110 βρίσκεται σε καλή  χημική  κατάσταση, όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω χάρτη. 

 
Χάρτης 24 : Χημική κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήματος Κάρλας (EL0800110) 

 

 Σύστημα Ταουσάνης - Καλού Νερού (EL0800130)  

Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800130 ανήκει στην λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού. 

Διαρρέεται από το παραποτάμιο σύστημα Κουσμπασανιώτικο και στα όρια του από τους ποταμούς  

Πηνειό και Ενιπέα. Το σύστημα αναπτύσσεται τόσο σε κοκκώδη υλικά (Νεογενείς και σύγχρονες    

αποθέσεις) όπως επίσης και σε μικρές εμφανίσεις ασβεστολίθων και γνευσιοσχιστολίθων που 

αναδύονται μέσα από τις κοκκώδεις αποθέσεις.   

Ανάλυση πιέσεων   

Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800130 αποτελείται κυρίως από αγροτικές περιοχές αρόσιμων 

καλλιεργειών. Με μικρή έκταση εντοπίζονται δασικές-ημιδασικές περιοχές. Έχει καταγραφεί 

βιομηχανική δραστηριότητα κυρίως στο βόρειο τμήμα του συστήματος. Το υπόγειο υδατικό σύστημα 

χρησιμοποιείται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.   

Συσχέτιση με Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα – Χερσαία οικοσυστήματα   

Όσον αφορά τα επιφανειακά Υδατικά Συστήματα το ΥΥΣ διασχίζεται από τον π. Πηνειό και το Ρ. 

Κουσμπασανιώτη. Τα συσχετιζόμενα χερσαία οικοσυστήματα είναι: GR1420011-ΖΕΠ (SPA)-

Περιοχή Θεσσαλικού  Κάμπου. 

Χημική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος  

Το υπόγειο υδατικό σύστημα Ταουσάνης - Καλού Νερού (EL0800130)  βρίσκεται σε κακή χημική 

κατάσταση, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 
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Χάρτης 25 :   Χημική  κατάσταση  υπόγειου  υδατικού  συστήματος  Ταουσάνης  - Καλού Νερού (EL0800130)  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΗΝΕΙΟΥ 

 Σε ότι αφορά την ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ που αφορούν τον Δήμο Κιλελέρ ισχύουν, 

σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ, τα ακόλουθα: 

 

 Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030) 

Οι μέσες ετήσιες απολήψεις από το σύστημα μέσω γεωτρήσεων εκτιμώνται περί τα 145x106 m3/y. Η 

φυσική εκφόρτιση του συστήματος γίνεται  μέσω αλλουβιακών πηγών κυρίως στα επιφανειακά 

ρέματα.  Σήμερα η διαδικασία αυτή έχει διακοπεί εξαιτίας των υπεραντλήσεων. Η ποσότητα των 

απολήψεων από το υδατικό σύστημα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά 

αποθέματα. Οι απολήψεις αυτές επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή 

οικοσυστήματα. Οι διακυμάνσεις της στάθμης δεν ακολουθούν γενικώς τους ρυθμούς φυσικής 

εκφόρτισης και τροφοδοσίας του συστήματος και υποδεικνύουν εκτεταμένο πρόβλημα 

υπεραντλήσεων. Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης εξακολουθεί και κατά την τελευταία 

περίοδο να πιστοποιείται η μακροχρόνια υπερεκμετάλλευση  του συστήματος.  Σε κάποια σημεία, 

από τα διαθέσιμα στοιχεία  στο νότιο τμήμα του συστήματος την τελευταία περίοδο (2011-2016), 

φαίνεται μια τάση σταθεροποίησης στα χαμηλά επίπεδα και τοπικά μπορούν να διαφανούν και 

σημεία ανάκαμψης. Το γεγονός αυτό, που έχει παρατηρηθεί για κάποια διαστήματα κατά το 

παρελθόν, πιθανώς συνδέεται με τις ετήσιες αυξομειώσεις των αρδευόμενων εκτάσεων και με την  

αδυναμία  λόγω  γενικότερης κρίσης  κάλυψης του  αυξημένου  κόστους  άντλησης  από μεγαλύτερα  

βάθη. Με  τη συσχέτιση των  μετρήσεων θα διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη της τάσης επαναφοράς ή της 

συσχετιζόμενης πτώσης. Παρατηρείται λοιπόν σε ορισμένες θέσεις παρακολούθησης σταθεροποίηση 

της τάσης πτώσης στάθμης ή/και αναστροφή της τάσης προς ανάκαμψη, αλλά το σύστημα 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση υποδεέστερη της περιόδου αναφοράς. Με βάση την 

συναξιολόγηση όλων των ανωτέρω στοιχείων (τροφοδοσία, είδος υπόγειας υδροφορίας, αντλήσεις, 

παρατηρήσεις στάθμης, παροχής πηγών, ποιοτική κατάσταση, υφαλμύρινση) το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα  EL0800030 βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

χάρτη.   
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Χάρτης 26 : Ποσοτική  κατάσταση  υπόγειου  υδατικού  συστήματος  Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030)   

 

Σύστημα Φυλληϊου - Ορφανών (EL0800080)   

Το υπόγειο υδατικό σύστημα Φυλληϊου-Ορφανών (EL0800080) εκτιμάται από την συναξιολόγηση  

των  υφιστάμενων στοιχείων (1ο Σχέδιο  Διαχείρισης  2013,  ΙΓΜΕ,  2010  -  ΥΠΑΝ, 2008, σε 

συνδυασμό με εκτιμήσεις στα πλαίσια της παρούσας μελέτης), ότι δέχεται μέση ετήσια τροφοδοσία 

της  τάξης  των  9x106 m3/y. Οι μέσες ετήσιες  απολήψεις από το σύστημα  μέσω γεωτρήσεων και 

πηγών εκτιμώνται περί τα 9,4x106 m3/y. Η φυσική εκφόρτιση του συστήματος γίνεται μέσω της 

πηγής  Γκιόλι  (Μικρό Βουνό) που έχει στερέψει τα τελευταία χρόνια και με πλευρική μετάγγιση 

προς τις σύγχρονες αποθέσεις. Η ποσότητα των απολήψεων από  το  υδατικό σύστημα είναι  αρκετά  

υψηλή  σε  σχέση  με  τα ετησίως  ανανεώσιμα  υδατικά  αποθέματα.  Κατά το παρελθόν,  περί  το  

τέλος  της  δεκαετίας  του 1980, στέρεψε η πηγή που εκφόρτιζε το σύστημα. Από την επεξεργασία 

των μετρήσεων παροχής πηγών και των μετρήσεων στάθμης γεωτρήσεων, σε  συνδυασμό με τις  

αντλήσεις και την τροφοδοσία του  συστήματος, προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του ΥΥΣ. Οι 

διακυμάνσεις της στάθμης και της παροχής δεν ακολουθούν τους ρυθμούς φυσικής εκφόρτισης και 

τροφοδοσίας του συστήματος και υποδεικνύουν πρόβλημα υπεραντλήσεων. Η στάθμη στη γεώτρηση 

εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλα βάθη. Εκτιμάται ότι οι  μετρήσεις της περιόδου 2007-2008 

υποδηλώνουν την αρχική στάθμη της υπόγειας υδροφορίας. Με βάση την συναξιολόγηση όλων των 

ανωτέρω στοιχείων  (τροφοδοσία,  είδος  υπόγειας υδροφορίας, αντλήσεις, παρατηρήσεις στάθμης, 

παροχής πηγών, ποιοτική κατάσταση, υφαλμύρινση) το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα EL0800080 

βρίσκεται σε κακή ποσοτική  κατάσταση, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη. 
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Χάρτης 27: Ποσοτική  κατάσταση  υπόγειου  υδατικού  συστήματος  Φυλληϊου-Ορφανών (EL0800080)   

 

 Σύστημα Κάρλας (EL0800110)   

Το υπόγειο υδατικό σύστημα Κάρλας (EL0800110) εκτιμάται από την συναξιολόγηση των 

υφιστάμενων στοιχείων (1ο Σχέδιο Διαχείρισης 2013, ΙΓΜΕ, 2010 - ΥΠΑΝ, 2008, σε συνδυασμό με 

εκτιμήσεις στα πλαίσια της παρούσας μελέτης), ότι δέχεται μέση ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 

60 εκατ. m3/y. Οι  μέσες ετήσιες απολήψεις από το σύστημα μέσω γεωτρήσεων εκτιμώνται περί τα 

88,5 εκατ. m3/y. Η φυσική  εκφόρτιση του συστήματος γινόταν κατά  κύριο λόγο προς  τα Βόρεια 

προς τον Πηνειό ποταμό. Η ποσότητα των απολήψεων από το υδατικό σύστημα είναι μεγαλύτερη 

από τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα. Οι απολήψεις αυτές επηρεάζουν τα συνδεόμενα 

επιφανειακά συστήματα ή οικοσυστήματα. Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης 

γεωτρήσεων, σε συνδυασμό με τις αντλήσεις και την τροφοδοσία του συστήματος, προκύπτουν 

ενδείξεις εκτεταμένης μακρόχρονης υπεράντλησης  του  ΥΥΣ. Με  βάση την επεξεργασία των 

μακροχρόνιων μετρήσεων στάθμης ,της μέσης  ετήσιας πτώσης στάθμης  στην έκταση του ΥΥΣ, των 

υδραυλικών παραμέτρων της υπόγειας υδροφορίας με βάση τα στοιχεία των δοκιμαστικών 

αντλήσεων και των συνολικών απολήψεων εκτιμάται ότι αντλούνται ετησίως περί τα 27 εκατ.  

m3/y από τα μόνιμα αποθέματα.  

Οι διακυμάνσεις της στάθμης δεν ακολουθούν γενικώς τους ρυθμούς φυσικής εκφόρτισης και 

τροφοδοσίας του συστήματος και υποδεικνύουν έντονο πρόβλημα υπεραντλήσεων. Στο νότιο τμήμα  

του συστήματος παρατηρείται υφαλμύρινση, συνδεόμενη μεν με αυξημένες τιμές φυσικού 

υποβάθρου, που οφείλεται και στην αλλαγή της κατεύθυνσης ροής της υπόγειας αποστράγγισης λόγω 

υπεραντλήσεων.  

Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης εξακολουθεί και κατά την τελευταία περίοδο 

να πιστοποιείται η μακροχρόνια υπερεκμετάλλευση του συστήματος. Σε κάποια σημεία, από τα 

διαθέσιμα  στοιχεία την τελευταία περίοδο, φαίνεται μια τάση σταθεροποίησης στα χαμηλά επίπεδα 

και τοπικά μπορούν να διαφανούν και σημεία ανάκαμψης. Το γεγονός αυτό, που έχει παρατηρηθεί 

για κάποια  διαστήματα κατά το παρελθόν, πιθανώς συνδέεται με τις ετήσιες αυξομειώσεις των 

αρδευόμενων  εκτάσεων  και με την αδυναμία  λόγω  γενικότερης  κρίσης κάλυψης  του  αυξημένου 

κόστους  άντλησης  από μεγαλύτερα βάθη. Κάποια άλλα σημεία συνεχίζουν την καθοδική πορεία 

της πτώσης. Με τη συσχέτιση των μετρήσεων θα διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη της τάσης επαναφοράς 

ή της συσχετιζόμενης πτώσης.   

Με βάση την συναξιολόγηση όλων των ανωτέρω στοιχείων (τροφοδοσία, είδος υπόγειας 

υδροφορίας, αντλήσεις, παρατηρήσεις στάθμης, παροχής πηγών, ποιοτική κατάσταση, 
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υφαλμύρινση) το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα EL0800110 βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση, 

όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη. 

 
Χάρτης 28: Ποσοτική   κατάσταση   υπόγειου   υδατικού   συστήματος   Κάρλας (EL0800110) 

 

Σύστημα Ταουσάνης - Καλού Νερού (EL0800130)       

Το υπόγειο υδατικό σύστημα Ταουσάνης – Καλού Νερού (EL0800130) εκτιμάται από την 

συναξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων (1ο Σχέδιο Διαχείρισης 2013, ΙΓΜΕ, 2010-ΥΠΑΝ, 

2008, σε συνδυασμό με εκτιμήσεις στα πλαίσια της παρούσας μελέτης), ότι δέχεται μέση ετήσια 

τροφοδοσία  της  τάξης  των  40x106 m3/y.  Οι  μέσες  ετήσιες  απολήψεις  από το σύστημα μέσω 

γεωτρήσεων  και  πηγών  εκτιμώνται  περί  τα  45x106 m3/y. Η φυσική εκφόρτιση του συστήματος 

γίνεται  μέσω μικροπηγών και με πλευρικές μεταγγίσεις προς τα όμορα υπόγεια συστήματα. Η 

ποσότητα των απολήψεων από το υδατικό σύστημα είναι μεγάλη και υπερβαίνει τα ετησίως 

ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα. Οι απολήψεις αυτές  επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά 

συστήματα ή οικοσυστήματα. 

Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης γεωτρήσεων, σε συνδυασμό με τις αντλήσεις 

και την τροφοδοσία του συστήματος, προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του ΥΥΣ. Με βάση την 

επεξεργασία των μακροχρόνιων μετρήσεων στάθμης, της μέσης ετήσιας πτώσης στάθμης στην 

έκταση του ΥΥΣ, των υδραυλικών παραμέτρων της υπόγειας υδροφορίας με βάση τα στοιχεία των 

δοκιμαστικών αντλήσεων και των συνολικών απολήψεων εκτιμάται ότι αντλούνται ετησίως περί τα 

11εκ. m3/y από τα μόνιμα αποθέματα. Στο σημείο του δικτύου EL08110862 δεν μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα  γιατί  οι μετρήσεις αναφέρονται σε μικρό χρονικό εύρος (2013-2015). Στα 

υπόλοιπα σημεία της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας οι διακυμάνσεις της στάθμης υποδεικνύουν 

προβλήματα υπεραντλήσεων κατά την προηγούμενη περίοδο αξιολόγησης, ενώ κατά την τρέχουσα 

περίοδο της πρώτης αναθεώρησης διαφαίνεται τάση σταθεροποίησης της υπόγειας στάθμης. Σε κάθε 

περίπτωση ωστόσο οι  υπόγειες  στάθμες  διατηρούνται  υποβιβασμένες  σε σχέση με την περίοδο 

αναφοράς. 

Με βάση την συναξιολόγηση όλων των ανωτέρω στοιχείων (τροφοδοσία, είδος υπόγειας 

υδροφορίας, αντλήσεις, παρατηρήσεις στάθμης, παροχής πηγών, ποιοτική κατάσταση, 

υφαλμύρινση) το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα  EL0800130 βρίσκεται σε κακή ποσοτική 

κατάσταση, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη. 
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Χάρτης 29 :  Ποσοτική  κατάσταση  υπόγειου  υδατικού  συστήματος  Ταουσάνης-Καλού Νερού (EL0800130)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ - ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΥΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται για κάθε υπόγειο υδατικό σύστημα, η προσδιορισμένη χημική 

και ποσοτική κατάσταση. Σημειώνονται επίσης τα συστήματα που παρουσιάζουν αυξημένες τιμές 

φυσικού υποβάθρου και οι νέες αυξημένες τιμές των Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών για αυτά.  

  
Πίνακας 29: Πίνακας ποσοτικής – χημικής κατάστασης υπογείων συστημάτων 

Κωδικός 

ΥΥΣ 
Ονομασία ΥΥΣ 

Λεκάνη 

απορροής 

Χημική 

κατάσταση 

Ποσοτική 

κατάσταση 

Τοπικές 

Υπερβάσεις 

ιχνοστοιχείων 

EL0800030 
Σύστημα πεδιάδας ΝΔ 

Θεσσαλίας 

Πηνειού 

(EL0816) 

Κακή (Cl, SO4, 

NO3) 
Κακή Fe, Mn, Al 

EL0800080   
Σύστημα Φυλληΐου-

Ορφανών 

Πηνειού 

(EL0816)  
Καλή Κακή Fe, Mn 

EL0800110   Σύστημα Λάρισας-Κάρλας 
Πηνειού 

(EL0816)  
Καλή Κακή Fe, Mn, Al 

EL0800130 
Σύστημα Ταουσάνης-

Καλού νερού 

Πηνειού 

(EL0816)  
Κακή (NO3) Κακή  

 

 Συμπερασματικά και σε ότι αφορά τα 4 υπόγεια υδατικά συστήματα που αφορούν τον 

Δήμο Κιλελέρ, η ποσοτική κατάσταση είναι κακή σε όλα ενώ ποιοτικά τα 2 χαρακτηρίζονται 

καλά (το ένα βασικό της Λάρισας-Κάρλας) και 2 κακά (το ένα βασικό Ταουσάνης-Καλού 

Νερού).  

 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο του ΣΔΛΑΠ (αρχικό και 1η αναθεώρηση). Τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται είναι τα 

ακόλουθα: 

 
Πίνακας 30: Βασικά & Συμπληρωματικά Μέτρα 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης για την προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 1Ο   

ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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Μ08Β0303  

 

Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων  

Τροποποίηση    /    

Εξειδίκευση  

μέτρου WD08B070 

Μ08Β0307  

 

Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής 

μεθόδων επαναχρησιμοποίησης  
Συνέχιση Μέτρου WD08B080 

Μ08Β0602  

 

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων (ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ354B)  

Συνέχιση του μέτρου  

WD08B370 

Μ08Σ1001 

Εκπόνηση μελετών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων για όλες τις υφιστάμενες ΕΕΛ τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας  

Τροποποίηση / Εξειδίκευση  

του μέτρου WD08B030 

Μ08Σ1502 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού  Νέο Μέτρο 

 

Τα Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης που 

προβλέπονται για την προστασία των υδάτων που χρησιμοποιούνται για : 

 άντληση πόσιμου ύδατος 

 έλεγχο απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

 τεχνητό εμπλουτισμό 

 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 
Πίνακας 31: Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης για την προστασία των υδάτων 

που χρησιμοποιούνται για άντληση πόσιμου ύδατος 
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Πίνακας 32: Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης για τον έλεγχο απολήψεων 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

 

 
 

Πίνακας 33: Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης για τον τεχνητό εμπλουτισμό 
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Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα υδατικά συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας που 

αφορούν τον Δήμο Κιλελέρ για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η λήψη στοχευμένων 

συμπληρωματικών μέτρων.  

 
Πίνακας 34: Υδατικά Συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
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Στη    συνέχεια    παρατίθενται    συνοπτικά    στοιχεία    των    «βημάτων»    μέτρων    που 

περιλαμβάνονται  στο  παρόν  ΣΔΛΑΠ  για  την  εξισορρόπηση  του  ισοζυγίου  προσφοράς-ζήτησης 

στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας. 

«ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ»:   νέα   έργα   ταμίευσης   στη   Θεσσαλία   (υπό   κατασκευή   ή   με 

περιβαλλοντική αδειοδότηση):  

 Έργα μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Φράγμα Αγιονερίου, Φράγμα Ληθαίου, 

Έργα ταμίευσης χειμερινών απορροών τοπικής σημασίας (Ναρθάκι, Κακλιτζόρεμα, Δελέρια), 

Θυρόφραγμα Γυρτώνης, Φράγμα Μαυρομάτι]: 66,5 εκατ. m3 ανά έτος (συμπεριλαμβανομένων 

έργων κεφαλής και δικτύων διανομής)  - περιλαμβάνονται στο 1ο  Σχέδιο Διαχείρισης 

 Ταμιευτήρες Λιβαδότοπου Αμπελακίων, Αγιόκαμπου, Κοιλάδας, Αγίων Αναργύρων, Φράγμα 

Μπελμά, Λιμνοδεξαμενή Ξεριά, Ταμιευτήρες Καστριού-Γλαύκης: 20,5 εκατ. m3 ανά έτος   

(συμπεριλαμβανομένων έργων κεφαλής και δικτύων διανομής)-νέα μέτρα για μελέτες που  

ολοκληρώθηκαν μετά την εκπόνηση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης και έργα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη.   
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ΕΡΓΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΔΛΑΠ 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ) 
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Η  πολιτική  της  Κοινότητας  στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη  των  

στόχων  της διατήρησης,  προστασίας και βελτίωσης  της  ποιότητας του περιβάλλοντος  καθώς  και  

της συνετής και ορθολογικής  χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων με βάση τις  αρχές  της  

προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, την αρχή της επανόρθωσης των καταστροφών του 

περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα, στην πηγή καθώς και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».    

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στη διατήρηση και τη βελτίωση του υδατικού περιβάλλοντος. 

Ο κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων και για την εξυπηρέτηση αυτού του 

στόχου και η ποσοτική επάρκεια.   

Στα  πλαίσια της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας  οι  πολιτικές  

τιμολόγησης συμβάλουν προς αυτή  την κατεύθυνση. Η  διεθνής  εμπειρία  εφαρμογής  εναλλακτικών  

τιμολογιακών πολιτικών για τους υδατικούς πόρους καταδεικνύει ότι οι μέθοδοι τιμολόγησης που 

παρέχουν κίνητρα για εξοικονόμηση ύδατοςβοηθούν στην καταπολέμηση-μείωση της 

υπερκατανάλωσης. Ένα σύστημα  τιμολόγησης το οποίο εφαρμόζει διαφοροποιημένη τιμολόγηση 

με βάση αύξουσες κλίμακες κατανάλωσηςαφενός εισάγει διαστάσεις κοινωνικής ισότητας στη χρήση 

του πόρου αφετέρου αποτρέπει την αλόγιστη κατανάλωση ύδατος.   

 

ΥΓΡΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Όλες οι πηγές ρύπανσης διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

 Σημειακές πηγές ρύπανσης.  

 Διάχυτες πηγές ρύπανσης.  

 Έργα ρύθμισης της ροής νερού και υδρομορφολογικές αλλοιώσεις.  

 Απολήψεις ύδατος.  

 Τεχνητός εμπλουτισμός των υπογείων υδάτων.  

 Μεταβολή στάθμης υπόγειου νερού ή του όγκου. 

 Άλλα είδη ανθρωπογενών πιέσεων.  

 Επιβάρυνση των υδάτων από άλλες πηγές. 

 

Σημειακές πηγές ρύπανσης 

Ο κατάλογος με τις κατηγορίες των εν λόγω πιέσεων περιλαμβάνει:  

 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).  

 Εκβολή δικτύων αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη.  

 Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.  

 Βιομηχανικές μονάδες.  

 Κτηνοτροφικές μονάδες.  

 Υδατοκαλλιέργειες – Ιχθυοκαλλιέργειες.  

 Διαρροές από ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ.  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των σημειακών πηγών ρύπανσης για το Υδατικό 

Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL 08). 
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Χάρτης 30 : Σημειακές πιέσεις στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) (ΣΜΠΕ 1ης αναθεωρησης    ΣΔΛΑΠ) 

 

Ευαίσθητες περιοχές σε αστικά λύματα (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) (1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) 

Στο  ΥΔ  Θεσσαλίας  (EL08),  βάσει  της  Υ.Α.  19661/1982/1999  (ΦΕΚ  1811Β’/29.09.1999),  δεν 

εντοπίζονται θεσμοθετημένοι ευαίσθητοι αποδέκτες σε ότι αφορά τα αστικά λύματα. Σημειώνεται   

ότι,   στο   πλαίσιο   των   εγκεκριμένων   Σχεδίων   Διαχείρισης   των   λεκανών απορροής  των  14  

Υδατικών  Διαμερισμάτων  της  χώρας,  προτάθηκε  η  συμπλήρωση  του καταλόγου  των  ευαίσθητων  

περιοχών  με  τον  Πηνειό  Θεσσαλίας  και  τους  παραπόταμους του, τον Όρμο Βόλου και τον 

Παγασητικό κόλπο. Στον σχετικό πίνακα δεν υπάρχει καμία που να χωροθετείται στον Δήμο 

Κιλελέρ. 

Ευπρόσβλητες περιοχές στη Νιτρορύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) (1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) 

Οι ευπρόσβλητες ζώνες και τα υδατικά συστήματα που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) παρουσιάζονται στον παρακάτω 

χάρτη. 

 
Χάρτης 31 : Θεσμοθετημένες περιοχές επιφανειακών υδατικών συστημάτων ευπρόσβλητες στην νιτρορόπανση ΥΔ 

Θεσσαλίας (1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ, 2017) 
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Χάρτης 32 : Θεσμοθετημένες περιοχές υπόγειων υδατικών συστημάτων ευπρόσβλητες στην νιτρορόπανση ΥΔ 

Θεσσαλίας (1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ, 2017) 

 

Από αυτά τα σχήματα προκύπτει ότι το σύνολο του Δήμου Κιλελέρ εντάσσεται στις 

ευπρόσβλητες ζώνες σε νιτρορύπανση τόσο σε ότι αφορά τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια υδατικά 

συστήματα. 

 

Σημειακές πηγές ρύπανσης 
Οι σημειακές πηγές ρύπανσης σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίωςαπό τα 

αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης ή/και κεντρικές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, την εσταυλισμένη κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες, τις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και τους χώρους ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Δευτερεύουσας σημασίας πηγές ρύπανσης είναι οι χώροι 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και οι εξορυκτικές δραστηριότητες όσον αφορά τις  λατομικές 

εγκαταστάσεις. 

-Αστικά Λύματα: Στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ υπάρχει ένας οικισμός Γ’ προτεραιότητας 

(πληθυσμός>2000 κατ), η Νίκαια με πληθυσμό για το 2011, 3.876 κατοίκους, που βρίσκεται στην 

φάση κατασκευής δικτύου ακαθάρτων και ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ενώ 

Πλατύκαμπος και Χάλκη έχουν 1.804 και 1.805 κατοίκους αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν 

οι εφαπτόμενοι οικισμοί Πλατύκα-μπου και Γαλήνης εκληφθούν ως ενιαίο οικιστικό σύνολο, τότε ο 

συνολικός πληθυσμός τους ανέρχεται στους 2.834 κατοίκους  και εμπίπτουν στην Γ΄κατηγορία. 

-Βιομηχανία: Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης ΥΔ Θεσσαλίας, το 40% των μονάδων βρίσκεται 

εντός βιομηχανικών περιοχών και περίπου το 60% στον άξονα των Καλλικρατικών Δήμων Λάρισας, 

Κιλελέρ, Ρήγα Φεραίου, Βόλου και Αλμυρού. Η πλειοψηφία των εκτός ΒΙΠΕ μονάδων αφορά 

μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (κυρίως βιομηχανίες ειδών διατροφής) γεγονός αναμενόμενο 

λόγω του έντονα αγροτικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.  

 Στον Δήμο Κιλελέρ, βιομηχανική/βιοτεχνική δραστηριότητα εντοπίζεται κύρια στις 

παρακάτω περιοχές: Ομορφοχωρίου (ΒΙΠΕ), Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ΠΕΟ Λάρισας-

Βόλου, Επαρχ. Οδός Λάρισας-Νίκαιας (Χάρτης 33 και 34). 
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Χάρτης 33: Βιομηχανική δραστηριότητα στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) (ΠΗΓΗ: ΣΜΠΕ 1ης αναθεώρησης , 

ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

 

 
Χάρτης 34: Κύριες περιοχές συγκέντρωσης βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων Δήμου Κιλελέρ  

 

- Σταβλισμένη κτηνοτροφία 
Όπως προκύπτει από τον παρακάτω χάρτη, στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ υπάρχουν εντοπισμένες 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που αποτελούν σημειακές πηγές πίεσης ρύπανσης, μια δε 

χοιροτροφική μονάδα εξ αυτών υπάγεται στην Οδηγία για τον Ολοκληρωμένο Έλεγχο και Πρόληψη 

της Ρύπανσης (IPPC). 
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Χάρτης 35: Κτηνοτροφική (εσταυλισμένη) δραστηριότητα στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας  (EL08) (ΠΗΓΗ: 1η 

αναθεώρηση Σχ.Διαχείρισης Υ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2019)  

 

Ανάμεσα στις καταγεγραμμένες κτηνοτροφικές μονάδες, συμπεριλαμβάνονται τέσσερις, οι 

οποίες υπάγονται στην Οδηγία για τον Ολοκληρωμένο Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης, γνωστές 

με την ονομασία ‘μονάδες IPPC’, εκ των οποίων μία χωροθετείται στον Δήμο Κιλελέρ (μεταξύ 

Κυπαρισσίων-Μοσχοχωρίου). 

 
Χάρτης 36 : Κτηνοτροφικές μονάδες στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας-IED-IPPC (ΠΗΓΗ: 1η αναθεώρηση 

Σχ.Διαχείρισης Υ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2019) 

 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ένταση της πίεσης από σημειακές πηγές ρύπανσης διακρίνεται σε υψηλή (H),  μέση (M) και  

χαμηλή ή μηδενική (L). Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 
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(σημειώνονται μόνο τα σώματα που έχουν έστω και μία δραστηριότητα  με μέση ή υψηλή ένταση 

πίεσης): 
 

Πίνακας 35: Κριτήρια κατάταξης σε ένταση πηγών ρύπανσης  

 
 
Πίνακας 36 : Υδάτινα σώματα που έχουν έστω μία δραστηριότητα με μέση ή υψηλή ένταση πίεσης από σημειακές πηγές 

ρύπανσης στη Λεκάνη Πηνειού 

 

 

 
 

 

Διάχυτες πηγές ρύπανσης. 
Οι  μη  σημειακές  ή  διάχυτες  πηγές  ρύπανσης  των επιφανειακών υδατίνων  σωμάτων, 

σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την  αγροτική δραστηριότητα, 

την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα 

αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

 Από τα στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης ΥΔ Θεσσαλίας προκύπτει ότι οι 

αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο ποσοστό της 

παρουσίας των διάχυτων ρυπαντικών φορτίων. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

- Η κτηνοτροφία ως διάχυτη πηγή ρύπανσης αφορά την ελεύθερη βοσκή ή τις μικρές, μη 

οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνη για το οργανικό 

φορτίο  (93%) 

- Η κτηνοτροφία πρωτίστως (63%) και δευτερευόντως η γεωργία (33%) ευθύνονται για την 

παρουσία αζώτου δηλ. την νιτρορύπανση. 

- Για την παρουσία φωσφόρου, ευθύνεται η γεωργία (69%) και η κτηνοτροφία (29%) 

- Τα αστικά λύματα ως διάχυτη πηγή ρύπανσης αφορούν τις περιπτώσεις οικισμών που δεν 

εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ. Η συνεισφορά από αστικά απόβλητα στη 

διάχυτη ρύπανση σχετίζεται με την εφαρμοζόμενη πρακτική, που κατά κανόνα αφορά σε 

βόθρους. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι σημαντική συμμετοχή της επιβάρυνσης από τα αστικά 

λύματα. 

 
Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Στα επιφανειακά νερά και ιδίως στις λίμνες και στους κλειστούς κόλπους η παρουσία 

αυξημένων συγκεντρώσεων αζωτούχων αλλά και φωσφορικών ενώσεων, με τη συνδρομή και της 
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ηλιακής ακτινοβολίας, ενισχύει, συχνά σε υπερβολικό βαθμό, την ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης και 

φυτικών μικροοργανισμών στο νερό (φυτοπλαγκτόν), δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό το 

φαινόμενο του ευτροφισμού. Στις συνέπειες του ευτροφισμού περιλαμβάνονται η μείωση του 

διαλυμένου οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα του νερού, η δημιουργία τοξινών που σκοτώνουν τα 

ψάρια, η παραγωγή ενώσεων που προσδίδουν δυσάρεστη οσμή στο νερό και η εν γένει διαταραχή 

της οικολογικής  ισορροπίας.  

Στα υπόγεια ύδατα, η νιτρορύπανση εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή αθροιστικής 

συσσώρευσης νιτρικών, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν σε επίπεδα που είναι 

απαγορευτικά για τη χρήση του νερού για σκοπούς ύδρευσης. Ως οριακή τιμή έχει καθορισθεί 

από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία η συγκέντρωση των 50 mg/l, ωστόσο ακόμα και σε 

μικρότερες συγκεντρώσεις (μεγαλύτερες από 25 mg/l) δημιουργείται προβληματισμός για 

μακροχρόνια χρήση του νερού για πόση. 

Νομοθετικό πλαίσιο: Η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση 

γεωργικής προέλευσης» εναρμονίστηκε με την Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 161690/1335/1997 

(ΦΕΚ Β’ 519/25-6-1997). 

Ευπρόσβλητες ζώνες στην Ελλάδα: Με την αξιοποίηση στοιχείων ποιότητας των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών και σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 

19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β’ 1575/05-08-1999) ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης ζώνες μεταξύ των οποίων και οι περιοχές του Θεσσαλικού Πεδίου, ενώ οι επεκτάσεις 

και τροποποιήσεις της ΚΥΑ δεν τις επηρέασαν. Για το Πεδίο Θεσσαλίας εκπονήθηκε σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα από τις υποχρεώσεις της Οδηγίας, Πρόγραμμα Δράσης (ΚΥΑ οικ. 25638/2905 

(ΦΕΚ 1422B/22-10-2001). 

Οι ελληνικές αρχές λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέες 

ευπρόσβλητες ζώνες, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης 

των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων καθώς και τα προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης των 

λεκανών απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, προσδιόρισαν με την ΚΥΑ 

190126/17.04.2013 νέες ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης  

(ΦΕΚ 983 Β/23.04.2013) 

 

Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής (link). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» θεσπίστηκε με την αρ. 85167/820/20-3-2000 Υπουργική 

Απόφαση ο ‘‘Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης’’ (ΦΕΚ Β 477/6-4-2000).  

Ο σκοπός του Κώδικα σε ότι αφορά τα λιπάσματα και ειδικότερα τα αζωτούχα, είναι να 

βοηθήσει τους γεωργούς να εφαρμόσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον . Ιδιαίτερα ο κώδικας 

στοχεύει: 

 στην αποτροπή της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη συσσώρευση νιτρικών 

λόγω βαθιάς διήθησης ή επιφανειακής απορροής, 

 στην παροχή οδηγιών για τη σωστή διαχείριση των νερών (συστήματα άρδευσης, τρόποι 

εφαρμογής, εξοικονόμηση νερού, κ.λ.π) 

 στον χειρισμό - διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων με στόχο πάντα την προστασία του 

περιβάλλοντος και της Δημόσιας υγείας. 

  

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 
 Στον Δήμο Κιλελέρ, οι περιοχές που έχουν συγκεντρωμένη βιομηχανική δραστηριότητα όπως 

αυτή του Ομορφοχωρίου είναι πιθανόν να εμφανίζουν αυξημένους δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Γι’ αυτό από τον Μάρτιο του 2010 τοποθετήθηκε σταθμός μέτρησης αέριας ρύπανσης στην 

περιοχή αυτή με πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ Ν.Λάρισας 

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση του ΤΕΕ Τμ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας «Αέρια 

ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη. Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση 

http://www.ypeka.gr/?tabid=250
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στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας» πραγματοποιήθηκε σειρά μετρήσεων σε διάφορους 

παραμέτρους που έδειξαν τα εξής (Κ.Δελήμπασης, 2010) 

(http://library.tee.gr/digital/m2526/m2526_delibasis.pdf): 
 
Πίνακας 37:  Μετρήσεις αέριας ρύπανσης σταθμού Ομορφοχωρίου  (πηγή: ΤΕΕ-Τμ.ΚΔ Θεσσαλίας, 2010) 

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΡΙΟ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΠΗΓΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

Όζον (O3) 
120 

μg/m3 
97,9 μg/m3 

Οχήματα,  εργοστάσια,  χωματερές,  χημικά  διαλυτικά  και  άλλες 

μικρές πηγές όπως βενζινάδικα, αγροτικός εξοπλισμός, κλπ. 

Μονοξείδιο του 

άνθρακα (CO) 

10 

mg/m3 

1,2  

μg/m3 

Βενζινοκίνητα  αυτοκίνητα,  κλειστά   μέρη   όπως   χώροι   στάθμευσης,   

ελλιπώς αεριζόμενες   υπόγειες διαβάσεις,  ή   κατά   μήκος   των 

δρόμων   σε   περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής. 

Διοξείδιο του θείου 

(SO2) 

125 

μg/m3 
92,6 μg/m3 Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, βιομηχανίες, κεντρικές θερμάνσεις 

Διοξείδιο του 

αζώτου (NO2) 

200 

μg/m3 
50,5 μg/m3 

Η χρήση καυσίμων κυρίως σε αυτοκίνητα, βιομηχανικούς καυστήρες ή 

σε σταθμούς  ηλεκτροπαραγωγής παράγει  μονοξείδιο  του  αζώτου. 

Αυτό  με  διάφορες  χημικές  αντιδράσεις  που  ενισχύονται  με  την  

παρουσία  της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε NO2. 

Αιωρούμενα 

Σωματίδια (ΡΜ10) 
50 μg/m3 88,1 μg/m3 Φυσικές πηγές: σκόνη από αποσάθρωση εδαφών, πυρκαγιές δασών, 

σκόνη μεταφερόμενη σε μεγάλες αποστάσεις από αέρια ρεύματα 

Ανθρώπινη δραστηριότητα: βιομηχανικές και οικιακές εστίες καύσης, 

οχήματα (κυρίως        πετρελαίου), αγροτικές        δραστηριότητες 
Αιωρούμενα 

Σωματίδια (ΡΜ2,5) 
25 μg/m3 52,4 μg/m3 

 

1.2.1.3.2 Λειψυδρία 

Η Π.Ε. Λάρισας αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή αρδευτικού νερού στη Θεσσαλία και 

συνεπώς έχει σε μήκος και τα περισσότερα  ποτάμια στη Θεσσαλία που εμφανίζουν σημαντικά  μειω-

μένη  ροή  λόγω απολήψεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΜΠΕ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

Οι ποταμοί που εκτιμάται ότι υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή μεγαλύτερη  του 50% της 

ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος‐Σεπτέμβριος) και χωροθετούνται στον 

Δήμο Κιλελέρ είναι το πεδινό τμήμα του ρέματος Κουσμπασανιώτικο έως τη συμβολή του με τον π. 

Πηνειό. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Θεσσαλίας, το μέσο ετήσιο έλλειμμα νερού στη 

λεκάνη Πηνειού είναι ίσο με περίπου 465 hm3. Από αυτά εκτιμήθηκε ότι η ποσότητα αρδευτικού 

νερού που υπολείπεται στις γεωργικές εκτάσεις με αποτέλεσμα αυτές να αρδεύονται σήμερα ελλειμ-

ματικά στη λεκάνη του Πηνειού, είναι της τάξης των 65 hm3 ανά έτος.  

Η επιστημονικά ορθή προσέγγιση απαιτεί η άντληση από μη ανανεώσιμα μόνιμα απόθέματα 

να θεωρείται έλλειμμα. Με βάση αυτό το σκεπτικό, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η επίτευξη 

καλής οικολογικής κατάστασης στα ποτάμια σώματα της λεκάνης Πηνειού, εκτιμήθηκε ότι η μέση 

θερινή απόληψη από αυτά δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 160 hm3 ανά έτος, ενώ σήμερα η μέση 

θερινή απόληψη είναι της τάξης  των 260 hm3 ανά έτος. Δηλαδή, προκύπτει έλλειμμα (υπεραπό-

ληψη) στα επιφανειακά σώματα της τάξης  των 100 hm3  ανά έτος.  

Αντίστοιχα, η μέση ετήσια ποσότητα υπερεκμετάλλευσης από τους υπόγειους υδροφο-

ρείς εκτιμήθηκε, σε ετήσια βάση, περίπου στα 120-150 hm3.  

Η μείωση των αντλήσεων κατά την ποσότητα αυτή των 120-150 hm3 ανά έτος θα στα-θερο-

ποιήσει θεωρητικώς την υπόγεια στάθμη στα σημερινά επίπεδα αλλά για να αρχίσουν να επανακά-

μπτουν σταδιακά οι υπόγειοι υδροφορείς απαιτείται περαιτέρω μείωση των αντλήσεων.Συνολικά ε-

κτιμήθηκε ότι για σταδιακή επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας απαιτείται μείωση 

αντλήσεων ίση περί τα 300 hm3 ανά έτος. Δηλαδή, προκύπτει έλλειμμα στα υπόγεια σώματα 

της τάξης των 300 hm3  ανά έτος. 

Συνεκτιμώντας και αθροίζοντας τα μέσα ετήσια ελλείμματα που προκύπτουν από:  

α) υφιστάμενη διαθεσιμότητα-υπερεκμετάλλευση επιφανειακών και υπογείων (65hm3 ),  

β) μελλοντικό περιορισμό στη διαθεσιμότητα επιφανειακών (100 hm3 ) και   

γ) μελλοντικό περιορισμό στη διαθεσιμότητα υπογείων (300 hm3 ),   

προκύπτει το μέσο ετήσιο έλλειμμα των 465hm3. 
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 Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση της υπερεκμετάλλευσης είναι συντηρητική και βασίζεται σε 

στοιχεία ενεργού πορώδους και υδροχωρητικότητας των γεωτρήσεων. 

 Η ανάκαμψη του υδροφορέα -βασική επιλογή της Οδηγίας Πλαίσιο που ενσωματώθηκε στην 

Εθνική Νομοθεσία- και η επαναφορά του στα επίπεδα του 1980 εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί 

σε 50 έτη με περιορισμό των αντλήσεων. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον που συστά-

θηκε στα πλαίσια εκπόνησης του RIS3 Thessaly (Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (“Ο Τοµέας 

του Περιβάλλοντος στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές”, 

http://www.liaison.uth.gr/attachments/2013/105-RIS3-

Environment_thessaly_09.01.2014_final.pdf), στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ διαπιστώνονται τα 

εξής: 

 Χάλκης-Κιλελέρ: αρνητικό ισοζύγιο με πτώση υδροφόρου ορίζοντα 30-50μ 

 Ταουσάνης-Νίκαιας-Ζαππείου: αρνητικό ισοζύγιο με πτώση υδροφόρου ορίζοντα 40-50μ 

 Μύρων-Καλού Νερού : περισσότερο αρνητικό με πτώση υδροφόρου ορίζοντα 50-100μ 

Ανάλογη είναι η κατάσταση και με τις γεωτρήσεις όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. Πα-

ρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση γεωτρήσεων στην περιοχή του συστήματος Λάρισας-Κάρλας. 

 
Χάρτης 37:  Κατανομή γεωτρήσεων και πηγών των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08) 

 

Στο κεντρικό και  νότιο τμήμα του συστήματος Λάρισας Κάρλας (GR0800110) συναντώνται 

κατά θέσεις σημαντικά προβλήματα υφαλμύρινσης εξαιτίας παλιών αλατούχων αποθέσεων και πι-

θανής επικοινωνίας, στο  νότιο  τμήμα,  με  τα  μάρμαρα,  που  φιλοξενούν  υφάλμυρα  νερά.  Είναι  

πιθανόν  η  υφαλμύρινση  να προέρχεται  επίσης  από  αλμυρά  νερά,  που  ήταν  εγκλωβισμένα  μέσα  

στο  καρστ,  σε  μεγάλα  βάθη,  και υπήρχαν  εκεί  πριν  την  κατασκευή  των  γεωτρήσεων.  Μετά  

την  έναρξη  των  αντλήσεων,  τα  αλμυρά  νερά κινητοποιήθηκαν, αναμίχθηκαν με τα υπερκείμενα 

γλυκά νερά και τελικά εμφανίσθηκαν στις γεωτρήσεις.  

Στο νότιο τμήμα απαιτείται προσοχή γιατί λόγω καταβιβασμού της υπόγειας στάθμης στο 

προσχωματικό πεδίο, μεταγγίζονται σε αυτό νερά του καρστικού συστήματος που είναι υποβαθμι-

σμένα ποιοτικώς, λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων χλωριόντων. 

http://www.liaison.uth.gr/attachments/2013/105-RIS3-Environment_thessaly_09.01.2014_final.pdf
http://www.liaison.uth.gr/attachments/2013/105-RIS3-Environment_thessaly_09.01.2014_final.pdf
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Σε ότι αφορά τα υδατικά σώματα που βρίσκονται  εδαφικά στον Δήμο Κιλελέρ -και σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης- μη μικρή (7Τ, Κουσμπασανιώτικο ρέμα 2 ή αξιόλογη 

(1Τ, Κουσμπασανιώτικο ρέμα 1) πιθανότητα δεν προβλέπεται η επίτευξη των περιβαλλοντικών στό-

χων της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για καλή κατάσταση/καλό  δυναμικό για το 2015. 

  Στο Σύστημα Λάρισας‐Κάρλας έχει πραγματοποιηθεί ερευνητικό πρόγραμμα από την  

πρώην Νομαρχία Λάρισας για την εφαρμογή προγράμματος τεχνητού εμπλουτισμού στην περιοχή 

Χάλκης-Πλατύκαμπου και καρστικής ενότητας Μύρων‐Καλού Νερού του υδατικού  συστήματος 

Ταουσάνης‐Καλού Νερού. Έχει προταθεί η χρησιμοποίηση νερών του  Κουσμπασανιώτικου ρέματος 

και  άλλων μικρότερων ρεμάτων της περιοχής. 

Παρακολούθηση ποιότητας 
Για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων  παρακολούθησης  που  προβλέπονται  στην  Οδηγία  2000/60/ΕΚ, έχουν 

εγκατασταθεί σταθμοί παρακολούθησης υπόγειων υδατικών συστημάτων και ποταμών οι θέσεις 

των οποίων στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ φαίνονται στον παρακάτω χάρτη: 

 
Χάρτης 38 :  Θέσεις σταθμών παρακολούθησης υπόγειων υδατικών συστημάτων και ποταμών στην περιοχή του Δήμου 

Κιλελέρ (ΠΗΓΗ: ΥΠΕΚΑ,Σχ.Διαχείρισης Υ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

 

Για την εκτίμηση της κατάστασης του υπόγειου και επιφανειακού αρδευτικού νερού στα 

πλαίσια του έργου : «ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2012) 

(http://www.minagric.gr/ardeftika/index.php/el/) για την περιοχή της λεκάνης της Κάρλας 

αναπτύχθηκε ένα δίκτυο πρακολούθησης μετρητικών σταθμών, όπως στον παρακάτω χάρτη. 

http://www.minagric.gr/ardeftika/index.php/el/
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Χάρτης 39 :  Θέσεις σταθερών θέσεων δειγματοληψίας (ΣΘΔ) παρακολούθησης υπόγειου και επιφανειακού αρδευτικού 

δικτύου στην Λεκάνη της Κάρλας (ΠΗΓΗ: 

http://www.minagric.gr/ardeftika/files/results/geol/21.RESULTS_KARLA.pdf) 

 

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής: 

 Τα υδατοσυστήματα της Κάρλας  συμπεριλαμβανόμενων  και  των  υπόγειων  νερών  έχουν  νερό  

Μέσης  προς Μέτριας ποιότητας για άρδευση με σημαντικό αριθμό υδατοσυστημάτων, που 

βρίσκονται κυρίως   στο   νότιο-ανατολικό   τμήμα   της   λεκάνης   συμπεριλαμβανομένων   και   

των ταμιευτήρων  της  Κάρλας,  που  έχουν  νερό  Κακής  ή  Μέτριας  προς  Κακή  ποιότητας  για 

άρδευση. 

 Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, αμμωνιακών, φωσφορικών και φθοριούχων 

βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών που βρίσκονται νότια της Λάρισας στην περιοχή 

Νίκαιας, Νέας Λεύκης και Καρυών που ενδεχομένως οφείλονται στην απόρριψη αστικών 

αποβλήτων. 

 Αρσενικό  σε  χαμηλές  συγκεντρώσεις  βρέθηκε  σε  πολλές  Σ.Θ.Δ.  των  επιφανειακών νερών 

της λεκάνης Κάρλας όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση ορίου. 

 Ανιχνεύθηκαν   έστω   και   μίαν   φορά   63   διαφορετικά   γεωργικά   φάρμακα   στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Κάρλας. Γεωργικά  φάρμακα  βρέθηκαν  και  στα  υπόγεια  

νερά  της  λεκάνης  Κάρλας.  Στα  επιφανειακά  νερά  της  λεκάνης  Κάρλας  βρέθηκε  

σημαντικός  αριθμός  γεωργικών φαρμάκων με υπερβάσεις των αντιστοίχων ορίων. 

 Χρώμιο δεν βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης Κάρλας, βρέθηκε όμως 

στα  υπόγεια νερά (γεωτρήσεις Δήμου Ρήγα Φεραίου) αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν 

το όριο των 50 ppb. 

 Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης της Κάρλας που 

σημαίνει  ότι  όλα  τα  συγκεκριμένα  υδατοσυστήματα είναι αποδέκτες  και  αστικών  αποβλήτων. 

Οι θέσεις που βρίσκονται επάνω στο  ίδιο υδατοσύστημα  που τροφοδοτείται  με  νερό  του  

Πηνειού  με  ήδη  υψηλή  συγκέντρωση καφεΐνης και η συγκέντρωση αυξάνει σταδιακά  κατά  

την  πορεία  της  τάφρου  προς  τον ταμιευτήρα των Καναλίων που σημαίνει ότι κατά την πορεία 

αυτή δέχεται προφανώς τα αστικά απόβλητα από όλους τους Δήμους και Κοινοτικά διαμέρισμα 

της περιοχής που διασχίζει. 

 Η παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο 40% των γεωτρήσεων δείχνει ότι τα  

εδάφη  είναι  ευαίσθητα  στην  έκπλυση  και  ενδεχομένως  τα  υπόγεια  υδροφόρα  δεν  είναι 
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προστατευμένα όμως λόγω του ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αριθμός των γεωτρήσεων 

είναι   περιορισμένος   δεν   είναι   δυνατό να γίνει η οποιαδήποτε εκτίμηση επικοινωνίας 

επιφανειακών  και  υπόγειων  νερών  με  βάση  τα  αποτελέσματα  των  αναλύσεων  του  παρόντος 

προγράμματος. 

 Εντοπίσθηκαν πολλές σημειακές πηγές που οφείλονται σε ανεξέλεγκτη ρύπανση 

προκαλούμενη από αγρότες που πλένουν ψεκαστήρες σε ρέματα και τάφρους. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα επιφανειακά νερά βρέθηκαν για τα ζιζανιοκτόνα που 

χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια βάμβακος και σε μικρότερο βαθμό από τα ζιζανιοκτόνα που 

χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια αραβοσίτου και άλλες καλλιέργειες. 

 Όσον αφορά την χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων στην φυτοπροστασία και αύξηση της 

γεωργικής παραγωγής προκύπτει ότι για την εξασκούμενη γεωργική πρακτική στην λεκάνη της  

Κάρλας  η  προκαλούμενη  αναπόφευκτη ρύπανση των  επιφανειακών  νερών  για μεν την περίοδο 

2010-2011 δεν υπερέβη το όριο του 0,305 ppb και για το 2012 το 0,514 ppb. Όλες οι ανιχνεύσεις  

που  έγιναν με συγκεντρώσεις  υψηλότερες των ανωτέρω ορίων οφείλονταν σε σημειακές  πηγές  

ρύπανσης  προκαλούμενες  από  ανεξέλεγκτες πρακτικές ορισμένων αγροτών να πλένουν  

ψεκαστήρες  ή να απορρίπτουν παλιές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων στις όχθες ρεμάτων και 

στραγγιστικών/αρδευτικών τάφρων. 

Οι προτάσεις στις οποίες καταλήγει η μελέτη είναι : 

 Κατασκευή  μονίμων  εγκαταστάσεων  πλυσίματος/γεμίσματος  ψεκαστήρων  σε κατάλληλες  

θέσεις  μακριά  από ρέματα και στραγγιστικά/αρδευτικά κανάλια, κατασκευασμένες σύμφωνα με 

τις επιστημονικές απαιτήσεις για την ταχεία αποδόμηση των γεωργικών φαρμάκων σε  προϊόντα  

που  δεν  εγκυμονούν  κινδύνους  για  τον  άνθρωπο και  το  περιβάλλον  (κατασκευή βιοκλινών). 

 Καθιέρωση ανταποδοτικού τέλους ανακύκλωσης συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. Οι  

συσκευασίες  να  συλλέγοντα από τα κατά  τόπους  καταστήματα εμπορίας γεωργικών  φαρμάκων  

και  υπό την ευθύνη των εταιρειών εμπορίας των προϊόντων να αποστέλλονται σε κατάλληλες 

εγκαταστάσεις καταστροφής. 

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Κιλελέρ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης κενών 

συσκευασιών φυτοφαρμάκων –βλ σχετική παράγραφο-  όπου σημείωνει μεγάλη πρόοδο κάθε χρόνο 

τόσο σε συλλεχθείσες ποσότητες όσο και σε συμμετέχοντες. 

Επίσης, στα πλαίσια του i-Adapt 

(πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με τίτλο : 

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ» (http://i-

adapt.gr/downloads/i-adapt-canal-losses-hydroex.pdf) του 2012, τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

παρακάτω χάρτη 

 
Χάρτης 40 :  Απεικόνιση απωλειών -πριν & μετά την υπογειοποίηση- στα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα Θεσσαλίας, 2012  

http://i-adapt.gr/downloads/i-adapt-canal-losses-hydroex.pdf
http://i-adapt.gr/downloads/i-adapt-canal-losses-hydroex.pdf
file://///10.129.72.229/Serverip65/f/kileler%20recovery%20Oct2015/VASSILIS-THANASIS/ΚΟΙΝΟΣ/ΔΗΜΟΣ%20ΚΙΛΕΛΕΡ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ%20Δ.Σ/2020/16.%2030.11.2020/Χάρτης%2040%20:  Απεικόνιση%20απωλειών%20-πριν%20&%20μετά%20την%20υπογειοποίηση-%20στα%20συλλογικά%20αρδευτικά%20δίκτυα%20Θεσσαλίας,%202012
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                   (http://i-adapt.gr/downloads/i-adapt-canal-losses-hydroex.pdf) 

 

 Από τα στοιχεία του προγράμματος προκύπτει ότι η απόδοση των συλλογικών αρδευτικών 

δικτύων στην λεκάνη της Κάρλας κυμαίνεται μεταξύ 50-60%. 

Για την αντιμετώπιση δε του προβλήματος προτείνεται η λήψη των εξής μέτρων: 

1. Επένδυση χωμάτινων τάφρων και αποκατάσταση υπάρχουσας επένδυσης 

2. Κατασκευή υπόγειου δικτύου υπό πίεση (έως 30% βελτίωση απόδοσης) 

3. Εφαρμογή συστήματος συχνών υδρομετρήσεων  

4. Βελτιστοποίηση δικτύων/μείωση ζήτησης (π.χ. γεωργία ακρίβειας). Η βελτιστοποίηση στο 

σχεδιασμό υπό πίεση δικτύων (μείωση ελάχιστων πιέσεων ή/και ζητήσεων) αποφέρει 

εξοικονόμηση κόστους κατά 10%-15% 

5. Εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων διαχείρισης της ζήτησης-χρέωσης ανά m3. 
 

1.2.1.3.3 Καθιζήσεις- Ρήγματα 

 Στην ανατολική πλευρά του Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχή Κάρλας) παρατηρείται 

συμπύκνωση στρωμάτων τοπικά και όχι στο σύνολο του υδροφορέα -λόγω διαφορετικής ηλικίας και 

φύσης των ιζημάτων- εκτός της περιοχής βόρεια της λίμνης Κάρλας όπου τα ιζήματα είναι πιο 

πρόσφατα και δεν είχαν υποστεί συμπυκνώσεις. Η εκτίμηση –σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης 

Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας- είναι ότι μπορεί να επέλθει αποκατάσταση στο μεγαλύτερο 

μέρος του υπόγειου υδροφορέα (πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης ΥΔ Θεσσαλίας). 

Το φαινόμενο των ρηγμάτων, επιφανειακών ή υπογείων,  δεν είναι στατικό αλλά εξελίσσεται 

συνεχώς και η έντασή του ενισχύεται κάθε χρόνο, εγείροντας νέα προβλήματα στον τοπικό πληθυσμό 

αλλά και στις υποδομές του Δήμου Κιλελέρ, εντός και εκτός των ορίων των διάφορων οικισμών. Τα 

μεγαλύτερα προβλήματα, εξαιτίας της συγκεκριμένης γεωλογικής δραστηριότητας, έχουν εντοπιστεί 

στις παρακάτω περιοχές: 
Πίνακας 38:  Κύριες περιοχές εμφάνισης ρηγμάτων Δήμου Κιλελέρ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.Α.Σ. 

Πλατυκάμπου 

Χάλκης ΚΥΑ 262/ΤΠ32/12-11-1999 

Πλατυκάμπου >> 

Μελίας >> 

Αρμενίου Νίκης >> 

Κιλελέρ 

Μέλισσας ΚΥΑ 4880/Α32/31-10-2002 

Κιλελέρ Δεν υπάρχει 

Καλαμακίου Δεν υπάρχει 

Νέου Περιβολίου Δεν υπάρχει 

 

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες περιοχές έχουν εμφανείς και μετρήσιμες ενδείξεις 

εξέλιξης των φαινομένων που σχετίζονται με το πρόγραμμα (καθιζήσεις και ρηγματώσεις) ακόμη 

και μέσα στους οικισμούς (Χάλκη, Μέλισσα και Νίκη). 

Τα ρήγματα επί σειρά ετών έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλες βλάβες στο 

νομαρχιακό, ενδοδημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο των παραπάνω περιοχών, λόγω των 

εκτεταμένων καθιζήσεων, οι οποίες έχουν καταστήσει απροσπέλαστους αρκετούς δρόμους και 

άλλους εξαιρετικά επικίνδυνους στη χρήση τους. Επίσης, πολλές οικίες, αποθήκες και άλλα κτίσματα 

δημοτών μας, στις εν λόγω περιοχές, αντιμετωπίζουν προβλήματα με μεγάλες ρωγμές στην 

τοιχοποιία τους ή ακόμη και με τη στατικότητά τους. 

 Η μελέτη των γεωλογικών φαινομένων και των κινδύνων που απορρέουν από αυτά 

απασχόλησε επί μακρόν το σύνολο των φορέων της περιοχής και αποτέλεσε το αντικείμενο πολλών 

μελετών και εργασιών. Στα πλαίσια αυτά, τον Δεκέμβριο 2004 εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του 

ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, εργασία με θέμα «Διερεύνηση των εμφανισθέντων 

επιφανειακών ρηγματώσεων σε οικισμούς του Νομού Λάρισας»  (μέλη ομάδας εργασίας: 

Π.Ντακούλας, Γ.Θανόπουλος, Α. Μπέλεσης και Σ.Λαζαρόπουλος). Σύμφωνα με αυτή την εργασία, 

προφανή αιτία των καθιζήσεων αποτελεί η σημαντική πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, η οποία 

κυμαίνεται μεταξύ 30-50 μ αλλά έχει ως μέγιστη τιμή ακόμη και τα 80μ σε ορισμένες περιοχές. Η 

http://i-adapt.gr/downloads/i-adapt-canal-losses-hydroex.pdf
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πτώση του υδροφόρου ορίζοντα αποδίδεται τόσο στην συνεχή άντληση για την κάλυψη των 

αρδευτικών αναγκών όσο και στην ανεπάρκεια τεχνικών έργων βέλτιστης αξιοποίησης των 

επιφανειακών υδάτων. 
Τα ίδια φαινόμενα αποτέλεσαν και το βασικό αντικείμενο του διευρωπαικού έργου PanGeo. 

Την ευθύνη υλοποίησής του για την Ελλάδα την είχε  το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) το οποίο συμπεριέλαβε στην υπό μελέτη περιοχή και ένα τμήμα 

του Δήμου Κιλελέρ –κυρίως της Δ.Ε Πλατυκάμπου- στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και η 

πληγείσα από τα φαινόμενα των καθιζήσεων Χάλκη, όπως φαίνεται και στον χάρτη που ακολουθεί: 

 

 
Χάρτης 41: Περιοχή μελέτης έργου PanGeo στον Δήμο Κιλελέρ(http://www.pangeoproject.eu/) 

 

 Σύμφωνα με το  φύλλο αναφοράς του έργου PanGeo : D7.1.23 Περιγραφή Γεωκινδύνων για 

τη Λάρισα-Version 1 (29.10.2013) (link) και αξιοποιώντας άλλες μελέτες, στο τμήμα της λεκάνης 

που οριοθετείται ανατολικά–νοτιοανατολικά του ποταμού Πηνειού διαμορφώνεται μια εντελώς 

διαφορετική πιεζομετρική εικόνα από αυτή του 1974. Οι βασικές διαπιστώσεις είναι οι παρακάτω: 

 Το κύριο χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η εμφάνιση τοπικών κώνων πτώσης στάθμης που 

εντοπίζονται στις περιοχές της Νίκαιας-Χάλκης-Μέλισσας-Μελίας, με πτώσεις στάθμης που 

φτάνουν έως 50 m (Μανάκος, 2010). 

 Στην περιοχή αυτή παρατηρήθηκαν διαρρήξεις σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, 

χωματόδρομους, αρδευτικά κανάλια, αλλά και σε αγρούς, ενώ καταγράφηκαν επίσης ζημιές 

σε κτίρια και υποδομές. 

 Τα φαινόμενα θα πρέπει να παρακολουθούνται, καθώς ενδεχόμενη επιδείνωσή τους δυνατόν να 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημαντικών αυτοκινητοδρόμων που 

διασχίζουν την περιοχή 

 Καταγράφονται σημαντικές καθοδικές μετακινήσεις που φτάνουν τα 2,5 cm ανά έτος. Κατά 

τη χρονική περίοδο της λήψης των PSI (1992-2006) παρατηρήθηκε σημαντική πτώση της 

πιεζομετρικής στάθμης. 

 Εντοπίστηκε συγκεκριμένος τύπος γεωκινδύνου : Ανθρωπογενής Αστάθεια Εδάφους -Άντληση 

Υπογείων Υδάτων 

 Στο πλαίσιο του έργου, καθώς οι καθοδικές μετακινήσεις εξακολουθούσαν να είναι ενεργές. 

 

Γεωλογική ερμηνεία κινήσεων: 

 Οι παρατηρούμενες καθοδικές κινήσεις (εδαφικές υποχωρήσεις) οφείλονται στη συμπύκνωση 

των γεωλογικών σχηματισμών λόγω της εκτεταμένης άντλησης νερού από τους υδροφόρους 

ορίζοντες, η οποία προκαλεί την ανακατανομή του τασικού πεδίου και την ενεργοποίηση 

http://www.pangeoproject.eu/
http://www.pangeoproject.eu/pdfs/locale/larissa/Geohazard-Description-larissa.pdf
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

φαινομένων συμπύκνωσης στους ορίζοντες που φιλοξενούν την υδροφορία, αλλά και στους 

περιβάλλοντες στεγανούς σχηματισμούς. 

 Το μέγεθος των καθιζήσεων εξαρτάται από τις γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές παραμέτρους 

των παραμορφούμενων σχηματισμών, καθώς το συνολικό εύρος της εδαφικής υποχώρησης είναι 

συνάρτηση της πτώσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (η οποία καθορίζει την αύξηση των 

πιέσεων στα υπερκείμενα στρώματα, αλλά και της συμπιεστότητας των εδαφικών οριζόντων. 

 Η εμφάνιση των επιφανειακών διαρρήξεων προέρχεται κυρίως λόγω εδαφικών υποχωρήσεων 

 Στην περιοχή που βρίσκεται νότια και νοτιοανατολικά της πόλης της Λάρισας, επικρατούσα 

ερμηνεία για την εμφάνιση των εδαφικών υποχωρήσεων, είναι αυτή της λιθολογικής σύστασης 

των αποθέσεων στην περιοχή. Πρόκειται για νεογενείς και τεταρτογενείς σχηματισμούς λιμναίας 

και ποταμοχερσαίας προέλευσης. Ως εκ τούτου παρουσιάζουν πολλές και ταχείες εναλλαγές 

τόσο σε κατακόρυφη διεύθυνση, όσο και σε οριζόντια, με συνιζηματογενείς ολισθήσεις και 

πλευρικές μεταβάσεις. Επομένως, αποτελούν ανισότροπους σχηματισμούς, με άλλους από 

αυτούς να έχουν τη δυνατότητα να υποστούν συμπίεση, ενώ σε άλλους αυτή η δυνατότητα είναι 

πρακτικά ελάχιστη.  

 Στην υπόψη περιοχή κάποιες εδαφικές υποχωρήσεις πιθανόν να οφείλονται και στην παρουσία, 

σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές, ρηγμάτων. 

 

Ενεργοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΠΠ με το ΙΓΜΕ στον Δήμο Κιλελέρ 

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), 

πραγματοποιήθηκε το 2018 τεχνικογεωλογική αναγνώριση από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του 

ΙΓΜΕ, στους οικισμούς Χάλκη, Μέλισσα, Λοφίσκο και Νίκη, με σκοπό την εξέταση των φαινομένων 

καθιζήσεων και ρηγματώσεων και των επιπτώσεών τους, καθώς και την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα).  

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Δήμος Κιλελέρ έλαβε εισήγηση από το ΙΓΜΕ, σχετικά με την 

επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, 

συνοδευόμενη από πρόταση μέτρων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων. 

Σύμφωνα με την έκθεση, προκύπτουν τα εξής: 

 Τα φαινόμενα των καθιζήσεων παραμένουν ενεργά και συνεχίζουν να εκδηλώνονται 

ρηγματώσεις με επιπτώσεις στο οδικό και οικιστικό δίκτυο 

 Χωρικά τα φαινόμενα εκδηλώνονται στις ίδιες περιοχές με τις προηγούμενες μελέτες του 

ΙΓΜΕ (ΟΑΣΠ 2017, PANGEO 2013) 

Προτείνονται επίσης: 

 Ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα για αναστολή καθιζήσεων 

 Εναλλακτικές καλλιέργεις με μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης 

 Απαγόρευση ανόρυξης και εκβάθυνσης γεωτρήσεων 

 Καθορισμός ανώτατου ορίου άρδευσης ανά καλλιέργεια 

 Αναβάθμιση τεχνικών άρδευσης 

 Περιορισμός απωλειών αρδευτικού δικτύου 

 

2.1.3.4 Πλημμύρες 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας» η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1108  Β΄/21.07.2010) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140 

Β΄/22.06.2017) και  ισχύει, συντάχθηκε η 1η  Αναθεώρηση  της  Προκαταρκτικής  Αξιολόγησης των 

Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας (ΥΠΕΚΑ/ Γ.Γ. ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ, ΓΕΝ. Δ.ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ/ΔΙ.ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2η έκδοση, Ιούνιος 2020). Συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει:   
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 Την   καταγραφή   των   ιστορικών   πλημμυρών   από   το   2012   και   μετά   με   τα   κύρια 

χαρακτηριστικά  τους  και  εντοπισμό  των  σημαντικών  ιστορικών  πλημμυρών  με  βάση  

τις συνέπειές τους  

 Τον  εντοπισμό  περιοχών όπου  είναι  πιθανόν  να σημειωθεί  πλημμύρα  και  αξιολόγηση  

των δυνητικών  αρνητικών  συνεπειών  των  μελλοντικών  πλημμυρών,  λαμβανομένων  

υπόψη ιστορικών στοιχείων πλημμυρών και των έκτοτε αλλαγών στις συνθήκες των 

πλημμυρικών πεδίων  

 Την αναθεώρηση των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

 

Στις Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) ανήκουν : 

- EL08APSFR002: Χαμηλή ζώνη λεκάνης άνω ρου ρ. Κουσμπασανιώτικο 

- EL08APSFR003: π. Πηνειός και παραπόταμοι μαζί με την κλειστή λεκάνη της λίμνης Κάρλας 

Τα  όρια  των  Αναθεωρημένων  Ζωνών  Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου  Πλημμύρας 

απεικονίζονται στον παρακάτω Χάρτη. 

 
Χάρτης 42: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμέρισματος Θεσσαλίας  (EL08) (Οκτώβριος 

2019) (πηγή: 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, ΕΓΥ, 2020) 

(EL08APSFR002    Χαμηλή ζώνη λεκάνης άνω ρου ρ. Κουσμπασανιώτικο 

 

Η συμμετοχή των Αναθεωρημένων  Ζωνών  Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου  Πλημμύρας στη 

συνολική έκταση του ΥΔ και η διαφοροποίηση της  συνολικής  έκτασης  τους  σε  σχέση  με  αυτή  

των  ΖΔΥΚΠ  που  είχαν  οριστεί  στην  1η  Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας 

καθώς και παρουσιάζονται  στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 

 

Πίνακας 39: Αναθεωρημένες Ζώνες Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου  Πλημμύρας ΥΔ Θεσσαλίας στον Δήμο Κιλελέρ 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η έκταση που καταλαμβάνουν οι δύο ζώνες 

στον Δήμο Κιλελέρ αυξήθηκαν λόγω ένταξης χαμηλών ζωνών πλησίον αυτών (8,9% η  

EL08APSFR002 και 2% η EL08APSFR003). 

 

Πλημμύρες και κλιματική αλλαγή 

Η αξιολόγηση του κινδύνου πλημμυρών για τα σενάρια επαναφοράς με χρονική προβολή στο 

2050 και 2080:  

 Τ=50 : πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης δηλαδή συχνά φαινόμενα (επιλέγεται 

περίοδος επαναφοράς 50 χρόνια) 

 Τ=100 : πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 100 

χρόνια) 

και σενάρια κλιματικής αλλαγής: 

- RCP4.5 : σταθεροποίηση κλιματικής αλλαγής 

- RCP8.5 : ακραίο σενάριο κλιματικής αλλαγής 

με βάση την κλίμακα του παρακάτω πίνακα 

 
Πίνακας 40 : Κλίμακα αξιολόγησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με το ακραίο εξετασθέν κατά τον 1ο 

κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ σενάριο πλημμυρών περιόδου επαναφοράς Τ=1000 

 
 

παρουσιάζεται με ενσωματωμένα τα συμπεράσμστα ως εξής:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 41: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε σχέση με κίνδυνο και  επικινδυνότητα πλημμύρας για το ΥΔ Θεσσαλίας 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

 
 

1.2.1.3.5 Πυρκαγιές 

 Σύμφωνα με το α.π. 3702/21.05.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας/Δνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπ. Προστασίας του 

Πολίτη «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την 

αντιπυρική περίοδο 2020»(ΑΔΑ: 9ΠΥ546ΜΤΛΒ-ΩΤΛ), η περιοχή του Δήμου Κιλελέρ ανήκει 

στην Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή). Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός ενώ είναι πιθανό 

να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές  από  τις  οποίες  θα  είναι  δύσκολο  να  

αντιμετωπισθούν  όταν  οι  τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι 

κλπ). Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιας και των σχετικών σημάτων κοινοποιούνται στα 

Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 11: Αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & ιδιαιτέρου ποοειδοποιητικού σήματος 

 

Οι πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ ξεσπούν συνήθως σε αγροτολιβαδικές 

περιοχές και στην πλειοψηφία τους το αίτιο είναι ανθρωπογενές και σχετίζεται με την καύση 

της υπολειμματικής βιομάζας ενόψει της νέας κάθε φορά καλλιεργητικής περιόδου. 

 Οι επιπτώσεις -πέραν της προφανούς περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω καύσης και 

απώλειας οργανικών συστατικών από αυτό καθ’ αυτό το έδαφος της καύσης- είναι πολύ μεγαλύτερες 

και πιο σύνθετες στις εξής περιπτώσεις: 

 Γειτνίαση με οικισμούς & βιομηχανικές/εμπορικές/λοιπές αγροτικές δραστηριότητες  : 

υπάρχουν περιστατικά που «αθώες» φαινομενικά πυρκαγιές απείλησαν και προκάλεσαν 

ζημιές σε οικισμούς και επιχειρηματικές δραστηριότητες κάθε είδους ακόμα και σε 

οργανωμένους χώρους υποδοχείς (ΒΙΠΕ) που βρίσκονταν κοντά στην καιόμενη περιοχή. 

 Γειτνίαση με προστατευόμενες περιοχές: σε αυτή την περίπτωση πολλαπλασιάζεται η 

οικολογική καταστροφή στην χλωρίδα και την πανίδα, ενώ αυξάνεται και η διάβρωση του 

εδάφους της πληγείσας περιοχής. 

  Γειτνίαση με οδικά δίκτυα: δεδομένης του πυκνού οδικού δικτύου (Εθνικό, επαρχιακό, 

δημοτικό, αγροτικό) το βασικό πρόβλημα σχετίζεται με την μείωση ορατότητας και την 

αύξηση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος ή τουλάχιστον παρακώλυσης κυκλοφορίας 

 Γειτνίαση με δίκτυα ΟΚΩ: είναι συχνό το φαινόμενο της διακοπής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (ρεύμα, τηλεφωνία κ.λ.π) λόγω βλαβών στα δίκτυα μεταφοράς. 
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 Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

(https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon) τα συμβάντα που επιλήφθηκε σε μη αστικό 

περιβάλλον έχουν ως εξής: 

 
Πίνακας 42: Συμβάντα πυρκαγιών σε μη αστικό περιβάλλον περιόδου 2015-19 (πηγή: Π.Υ) 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (Σε Στρέμματα) 

Δάση 
Δασική 

Έκταση 
Άλση 

Χορτ/κές 

Εκτάσεις 

Καλάμια 

- Βάλτοι 

Γεωργικές 

Εκτάσεις 

Υπολλείματα 

Καλλιεργειών 

Σκουπι-

δότοποι 

2015 208 0,00 36,00 0,00 398,00 53,00 521,00 12.139,00 0,00 

2016 375 4,00 292,00 0,00 1.479,65 394,60 270,00 49.684,98 0,00 

2017 259 35,00 331,00 5,00 1.339,00 131,90 70,50 9.613,10 0,00 

2018 180 4,50 152,50 0,00 1.766,60 29,40 26,60 13.558,10 0,10 

2019 146 0,00 123,00 0,00 830,84 12,80 176,30 17.347,71 3,10 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, παρατηρείται μια σταδιακή και αξιοσημείωτη μείωση 

των συμβάντων από το 2016 και μετά, συνοδευόμενη μάλιστα με μηδενισμό σε δάση και άλση, αλλά 

και μια εκτατική αύξηση σε καμμένες γεωργικές εκτάσεις, υπολλείμματα καλλιεργιών και 

σκουπιδότοπους.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση λειτουργίας των 

υδροστομίων/κρουνών υδροληψίας για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας. 

 Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα και σε συνδυασμό με τις χάρτες εμφάνισης πυρκαγιών 

στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ προκύπτουν τα εξής: 

 Υπάρχουν αρκετές μη εντοπισμένες θέσεις υδροστομίων 

 Δεν υπάρχει επαρκής διασπορά και πλήθος υδροστομίων σε περιοχές αυξημένου 

κινδύνου (π.χ. Αγναντερής-Ν.Περιβολίου-Μύρων) 

Πίνακας 43:  Χωροθέτηση υδροστομίων/κρουνών υδροληψίας Δήμου Κιλελέρ (πηγή: ΔΕΥΑΚ, 2020) 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Αρμενίου Αρμένιο 4 

Μεγάλου Μοναστηρίου Μεγάλο Μοναστήρι 2 

Νίκης 
Νίκη 1 

Αχίλλειο 1 

Σωτηρίου Σωτήριο 1 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 

Αγναντερής Αγναντερή 1 

Καλαμακίου 
Καλαμάκι 1 

Κάτω Καλαμάκι 1 

Κιλελέρ Κιλελέρ 1 

Μέλισσας 
Μέλισσα 1 

Λοφίσκος 1 

Νέου Περιβολίου Νέο Περιβόλι 2 

Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

Αγίου Γεώργιου Άγ. Γεώργιος 3 

Αγ. Ανάργυρων 
Άγ. Ανάργυροι 4 

Μεσοράχη 2 

Βουναίνων Βούναινα 1 

Δοξαρά Δοξαράς 3 

Κραννώνα Κραννώνας 1 

Κυπαρίσσου Κυπάρισσος 2 

Μαυροβουνίου Μαυροβούνι 1 

Μικρού Βουνού Μικρό Βουνό 2 

Ψυχικού Ψυχικό 1 

Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 

Διλόφου Δίλοφο 4 

Ζαππείου Ζάππειο 2 

Μοσχοχωρίου 
Μοσχοχώρι 1 

Κυπαρίσσια 1 

https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon
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Μύρων 

Μύρα 1 

Σοφό 1 

Καλό Νερό 1 

Νέας Λεύκης Νέα Λεύκη 1 

Νέων Καρυών Νέες Καρυές 1 

Νίκαιας Νίκαια 3 

Χαράς Χαρά 3 

Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Γαλήνης Γαλήνη 2 

Γλαύκης 
Γλαύκη 2 

Πρόδρομος 1 

Ελευθέριου Ελευθέριο 1 

Μελίας 

Μελία 2 

Αναγέννηση 1 

Μόδεστος 1 

Ναμάτων Νάματα 1 

Ομορφοχωρίου Ομορφοχώρι 2 

Πλατυκάμπου Πλατύκαμπος 2 

Χάλκης Χάλκη 3 

 

Από τον Ιούλιο του 2020, παραχωρήθηκε για χρήση στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών Θεσσαλίας, το δημοτικό σχολείο του Δ.Δ. Καλού Νερού, για την στέγαση μιας ομάδας 

του πεζοπόρου τμήματος της. Αυτή η παραχώρηση εντάσσεται  στα πλαίσια της εφαρμογής του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού και της αρτιότερης διασποράς των περιφερειακών πυροσβεστικών 

δυνάμεων  Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών και κατ’ επέκταση της 

προστασίας της περιουσίας, της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

1.2.1.3.6 Ηχορύπανση 

Στον Δήμο Κιλελέρ, ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης δεν υπάρχουν. Σε ότι αφορά 

το οικιστικό περιβάλλον, πιέσεις από πηγές θορύβου δέχονται οι παρακάτω περιοχές: 

Νίκαια. Εκτιμάται ότι την μεγαλύτερη πίεση την δέχεται η Νίκαια για τους εξής λόγους: 

 πρόκειται για τον πιο πυκνοκατοικημένο οικισμό 

 το πιο κεντρικό και πυκνοκατοικημένο τμήμα του οικισμού διασχίζουν βασικές οδικές αρτηρίες 

(Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων και Ε.Ο. Νίκαιας-Χάλκης, οδός Νίκαιας-Αγ.Αναργύρων) 

 δέχεται επιπλέον κίνηση λόγω του ρόλου της ως διοικητικό κέντρο (έδρα του Δήμου) και 

δυνατότητας παροχής διαφόρων υπηρεσιών (τραπεζικών, ταχυδρομικών, εκπαιδευτικών) 

 διέλευση αγροτικών μηχανημάτων  

Ο συνδυασμός των ανωτέρω παραγόντων καθιστά την περίπτωση της Νίκαιας ως σχετικά 

προβληματική και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η δρομολογούμενη παράκαμψη του οικισμού 

αναμένεται να δώσει λύση στο πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό, πρέπει όμως να συνδυαστεί και με άλλες 

αστικές παρεμβάσεις 

Παρόδιοι οικισμοί. Οι λοιποί οικισμοί από τους οποίους διέρχεται βασικό οδικό δίκτυο σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 

 
 

 

 

Πίνακας 44 : Επηρεαζόμενοι οικισμοί από την ηχορύπανση του βασικού οδικού δικτύου 

ΟΔΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ/ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ε.Ο. Λάρισας-Αγιάς Ελευθέριο 

Ε.Ο Λαρίσης-Φαρσάλων Νίκαια, Νέες Καρυές, Ζάππειο, Χαρά 

Ε.Ο. Νίκαιας-Χάλκης-Πλατυκάμπου Χάλκη 

ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου Νίκη,  Γαλήνη, Πλατύκαμπος 

Ε.Ο Αγιάς-Καλαμακίου Καλαμάκι 

Ε.Ο Ν.Περιβολίου-Καλαμακίου Ν.Περιβόλι, Κιλελέρ, Αχίλλειο,Καλαμάκι 
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Σημ: με έντονο χρώμα είναι οι άμεσα επηρεαζόμενοι οικισμοί 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα μπορούν να γίνουν οι παρακάτω επισημάνσεις: 

1. το Ελευθέριο αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς την 

Ε.Ο Λάρισας-Αγιάς χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στην παραλία Αγιοκάμπου-Βελίκας πολύ 

μεγάλος αριθμός επισκεπτών 

2. το Ζάππειο και η Χαρά υποδέχονται την κίνηση των οχημάτων κάθε είδους που κινούνται μεταξύ 

Λάρισας και Φαρσάλων. 

3. η Χάλκη δεν αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα δεδομένου ότι η συγκεκριμένη Επαρχιακή Οδός δεν 

αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή οδικό άξονα. Παρόλα αυτά οι πολλαπλές αλλαγές κατεύθυνσης και 

η στενότητα του δρόμου στο τμήμα εντός του οικισμού, μεγεθυνθούν το πρόβλημα 

4. η Νίκη είναι ο μόνος οικισμός που εξυπηρετείται οδικά μόνο από την ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου και 

βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτόν. Η  Γαλήνη και ο Πλατύκαμπος είναι σχετικά μακριά από τον 

άξονα της ΠΕΟ ενώ όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί δεν έχουν επιπτώσεις θορύβου. 

5. Το Κιλελέρ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λόγω χρήσης της οδού προς 

αποφυγή καταβολής διοδίων στο σταθμό Μοσχοχωρίου 

6. Το Αχίλλειο έχει αυξημένο πρόβλημα κατά την περίοδο λειτουργίας του εκκοκκιστηρίου 

βάμβακος και τους καλοκαιρινούς μήνες δεδομένου ότι επιλέγεται η οδός ως εναλλακτική 

πρόσβαση για τους επισκέπτες των παραλίων Αγιοκάμπου-Βελίκας. 

7. Το Νέο Περιβόλι έχει περιστασιακά πρόβλημα λόγω χρήσης του εσωτερικού οδικού δικτύου 

αντί της Ε.Ο για την πρόσβαση στην λατομική περιοχή 

8. Το Καλαμάκι έχει εποχιακό και όχι ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα που σχετίζεται με την χρήση του 

διασταυρούμενου επαρχιακού οδικού δικτύου κατά την θερινή περίοδο από τους διερχόμενους 

από και προς τα παράλια του Νομού Λάρισας και πιθανόν με μια σχετικά αυξανόμενη δυναμική 

τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόσκαλας και της λίμνης Κάρλας. 

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και οι περιοχές συγκεντρωμένης βιομηχανικής, 

βιοτεχνικής και γενικά επιχειρηματικής δραστηριότητας που παράγουν θόρυβο είτε λόγω της 

παραγωγικής τους διαδικασίας είτε λόγω των οχημάτων που προσελκύουν.  

Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι η ηχορύπανση που οφείλεται στο οδικό δίκτυο δεν είναι 

ασύνδετη και με πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Η παράκαμψη των οικισμών Νίκαιας, Νέων Καρυών, 

Ζαππείου ,Χαράς που προβλέπεται στα πλαίσια της μελέτης βελτίωσης του άξονα Ε.Ο Λάρισας – 

Φαρσάλων ανανένεται να επιλύσει μεταξύ των άλλων και το πρόβλημα της ηχορύπανσης λόγω 

κυκλοφορίας. 
 

1.2.1.3.7 Σεισμικότητα 

Ο Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας που ισχύει σήμερα, ενσωματώθηκε στον Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό του 2000, που τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ 17α/115/9/ΦΝ 

275/7.8.2003 το Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003. 

Ο Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας σχεδιάστηκε την περίοδο 1986- 

1989 και άρχισε να εφαρμόζεται το 1995. Η αναθεώρησή του, σχεδόν 15 χρόνια μετά την εκπόνησή 

του, κρίθηκε αναγκαία για πολλούς παράγοντες που μεσολάβησαν από τότε (νέα σεισμολογικά 

δεδομένα, επιστημονικές εξελίξει κλπ). 

Με το νέο χάρτη, ο ελληνικός χώρος κατανέμεται σε τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, 

σε αντίθεση με τις τέσσερις ζώνες, ανάλογα με τη σεισμική επικινδυνότητα, στις οποίες χωριζόταν 

έως σήμερα, καθώς καταργείται η μικρότερη. Οι τιμές εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού είναι 

0,16g (ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g) για την πρώτη ζώνη, 0,24g για τη δεύτερη ζώνη 

και 0,36g για την τρίτη ζώνη. 

Σε ότι αφορά την περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, αυτή κατατάσσεται στη 2η ζώνη 

σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g). 

Στον χάρτη  που ακολουθεί,  παρουσιάζεται η κατανομή των επίκεντρων των μεγαλύτερων 

και καταστρεπτικότερων σεισμών του Ελληνικού  χώρου την περίοδο 1900 – 2004. Στην περιοχή 

μελέτης (κόκκινο περίγραμμα) έχουν καταγραφεί έξι μεγάλοι σεισμοί στο διάστημα αυτό, σε 
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περιοχές όπως ο Βόλος, η Ζαγορά και η Καρδίτσα ενώ δεν υπάρχει σημείο που να αφορά άμεσα 

τον Δήμο Κιλελέρ. 

 
Χάρτης 43: Κατανομή επικέντρων των μεγαλύτερων και καταστρεπτικότερων σεισμών του Ελληνικού χώρου (1900 – 

2004)(1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2017) 

 
Πίνακας 45 : Χώροι καταυλισμού υποδοχής και διαβίωσης πληγέντων σε περίπτωση σεισμού (2013) 

ΔΗΜ.  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΣΕΙΣΜΟΥ 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

 

Αρμενίου Αρμένιο Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μεγάλου Μοναστηρίου Μεγάλο Μοναστήρι Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Νίκης 
Νίκη Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Αχίλλειο Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Σωτηρίου Σωτήριο Γήπεδο ποδοσφαίρου 

ΚΙΛΕΛΕΡ 

Αγναντερής 
Αγναντερή Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Αγροκήπιο Παλιά πλατεία 

Καλαμακίου 
Καλαμάκι Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Κάτω Καλαμάκι Πλατεία 

Κιλελέρ 
Κιλελέρ Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Κοκκίνες Δίπλα στην Εκκλησία Αγ. Παρασκευής 

Μέλισσας 
Μέλισσα Πλατεία 

Λοφίσκος Πλατεία 

Νέου Περιβολίου Νέο Περιβόλι Γήπεδο ποδοσφαίρου 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

Αγίου Γεώργιου Άγιος Γεώργιος Παλιό γήπεδο (Νευρό) 

 Αγίων Ανάργυρων 
Άγιοι Ανάργυροι Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μεσοράχη Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Βουναίνων 
Βούναινα Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Άνω Βούναινα Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Δοξαρά Δοξαράς Δίπλα στη Κοινότητα 

Κραννώνα 
Κραννώνας Πλατεία 

Κάμπος Πλατεία 

Κυπαρίσσου 
Κυπάρισσος Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Αγία Παρασκευή Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μαυροβουνίου  Μαυροβούνι Γήπεδο ποδοσφαίρου 
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Κρύα Βρύση Κοινοτικός χώρος κοντά στην εκκλησία 

Μικρού Βουνού Μικρό Βουνό Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Ψυχικού Ψυχικό Γήπεδο ποδοσφαίρου 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

Διλόφου Δίλοφο Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Ζαππείου Ζάππειο Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μοσχοχωρίου 
Μοσχοχώρι Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Κυπαρίσσια Προαύλιο σχολειού 

Μύρων 

Μύρα Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Σοφό Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Καλό Νερό Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Νέας Λεύκης Νέα Λεύκη Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Νέων Καρυών  
Νέες Καρυές Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Ρεύμα Πλατεία 

Νίκαιας (Έδρα-Δ.Κ) Νίκαια 

-Γήπεδο Ποδοσφαίρου (έναντι λυκείου) 

-Γήπεδο Ποδοσφαίρου (έναντι κλειστού 

γυμναστηρίου) 

Χαράς Χαρά Γήπεδο ποδοσφαίρου 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ  

Γαλήνης Γαλήνη Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Γλαύκης 
Γλαύκη Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Πρόδρομος Πλατεία 

Ελευθέριου Ελευθέριο Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μελίας 

Μελία Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Αναγέννηση Χώρος παιδικής χαράς 

Μόδεστος Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Μελισσοχωρίου Μελισσοχώρι 
-Γήπεδο Ποδοσφαίρου 

-Χώρος αθλοπαιδιών 

Ναμάτων Νάματα Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Ομορφοχωρίου Ομορφοχώρι Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Πλατυκάμπου Πλατύκαμπος Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Χάλκης Χάλκη Γήπεδο ποδοσφαίρου 

 

1.2.1.3.8 Πολιτική προστασία 

Σύμφωνα με τον «Οδηγό επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διαχείριση κινδύνων σε επίπεδο 

Δήμων» που εκπόνησε το 2016 η ΚΕΔΕ και το ΙΤΑ (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης), στην 

Ελλάδα, η Πολιτική Προστασία θεσμοθετήθηκε το 1995, με το Ν. 2344 (ΦΕΚ 212/τΑ΄/11-10-1995). 

Το 2002, με το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τΑ΄/01-05-2002), ο θεσμός αναβαθμίζεται, 

επαναπροσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, και καθιερώνεται 

το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας της χώρας. 

Οι αρμοδιότητες των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων προσδιορίζονται στο άρθρο 13 

του Ν. 3013/2002. Αυτές περιλαμβάνουν τον συντονισμό και την επίβλεψη των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας σε ότι αφορά στην πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση 

εντός των ορίων του ΟΤΑ Α΄ βαθμού. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 13 (Ν.3013/2002) προβλέπεται, στα πλαίσια της υφιστάμενης 

οργανικής διάρθρωσης του Δήμου, η λειτουργία Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητες 

που αφορούν στην εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής για τη λήψη μέτρων 

πολιτικής προστασίας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 97 («Υπηρεσιακές Μονάδες Δήμων») του Καλλικράτη (Ν. 

3852/2010), οι νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας και Συγκρότησης των υπηρεσιών των νέων 

Δήμων περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και υπηρεσιακές μονάδες με αντικείμενο: «θ) Περιβάλλοντος –

Πολιτικής Προστασίας». Επιπλέον, αναφέρεται ότι η αρμόδια για το σχεδιασμό Υπηρεσιακή 

Μονάδα σε επίπεδο Δήμου θα έπρεπε να είχε συγκροτηθεί μέχρι το τέλος του 2012, και κατόπιν να 

ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιχειρησιακού σχεδιασμού ανά είδος καταστροφής. 

Τα επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 

(άρθρο 63, Ν. 3852/2010) υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων προς έγκριση και 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο. Οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση κινδύνων καταστροφών 

διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  
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 Υπουργεία/Κεντρικοί Φορείς (Κεντρικό Επίπεδο) 

 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Περιφερειακές Διοικήσεις εμπλεκόμενων Φορέων 

(Αποκεντρωμένο Επίπεδο) και Περιφέρειες  

 Δήμοι/Τοπικές Υπηρεσίες εμπλεκόμενων Φορέων (Τοπικό Επίπεδο). 

Οι Περιφέρειες μέσω των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας και των 

Τμημάτων  τους στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και οι Δήμοι, με τις Οργανικές 

Μονάδες Πολιτικής Προστασίας, αποτελούν το Τοπικό Επίπεδο. Αυτό είναι και το βασικό επίπεδο 

για την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 

οποιοδήποτε κίνδυνο. 

Σε επίπεδο Δήμου Κιλελέρ, λειτουργεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.), όπως ισχύει 

κατά εφαρμογή του Ν. 3013/2002. Το Σ.Τ.Ο. εισηγείται μέτρα για την υποβοήθηση του έργου του 

Δημάρχου, ο οποίος και προεδρεύει. 

Η σύνθεση του Σ.Τ.Ο., σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι η εξής: 

1. Δήμαρχος (Πρόεδρος) 

2. Δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι (ο ένας από τη μειοψηφία) 

3. Ειδικευμένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της 

Περιφέρειας (οικεία Περιφερειακή Ενότητα) 

 Στρατιωτικός Διοικητής της περιοχής, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου, 

 Προϊστάμενος του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, Εκπρόσωπος Λιμενικής 

Αρχής, Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου 

 Προϊστάμενος Δασαρχείου ή εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας 

 Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  

 Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων 

 Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων και άλλων υπηρεσιών. 

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

Με βάση τα μνημόνια ενεργειών των Δήμων για τους κινδύνους και το ευρύτερο χωροταξικό, 

πολεοδομικό και οικιστικό πλαίσιο, συντάσσεται ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Το 

προτεινόμενο σχέδιο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζεται τόσο κατά το στάδιο της άμεσης 

επέμβασης, όσο και κατά το στάδιο της αποκατάστασης, αποτελώντας το βασικό πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων των ΣΤΟ, των δράσεων των υπηρεσιών του εκάστοτε δήμου, και των ομάδων  

επέμβασης, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε επίπεδο Δήμου περιλαμβάνει : 

1.   Την περιγραφή/καταγραφή των υφιστάμενων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα), των  

δομών του Δήμου 

2.   Την ανάλυση των ρόλων με βάση τις θεσμικές αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών  

στο Προ-Καταστροφικό, στο Συν-Καταστροφικό και στο Μετα-Καταστροφικό στάδιο 

3.  Τον επικοινωνιακό σχεδιασμό 

4.   Τα συσχετιζόμενα χρηματοδοτικά στοιχεία για την οικονομική υποστήριξη και παρακολούθη- 

ση των διαδικασιών που αφορούν στις δράσεις ετοιμότητας και απόκρισης του Δήμου. 

Αναθεώρηση του γίνεται εάν συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους: 

1.   Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή θεσμικές εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς υποχρεώσεις που  

επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο σχέδιο Υπηρεσιακών Μονάδων του  Δήμου 

2.  Αποτιμήσεις πραγματικών γεγονότων ή ασκήσεων, οι οποίες συνιστούν αλλαγές στο Σχέδιο. Το 

μέγιστο χρονικό διάστημα που δύναται να παρέλθει χωρίς να γίνει αναθεώρηση του Σχεδίου είναι 

πέντε (5) έτη. 

Το μέγιστο χρονικό διάστημα που δύναται να παρέλθει χωρίς να γίνει επικαιροποίηση του Σχεδίου 

είναι δύο (2) έτη. 

 

1.2.1.4 Ενέργεια 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 6  του Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42Α/19.02.2013), τα νέα κτίρια ή κτιριακές 

μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον 
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ΚΕΝΑΚ ενώ στα  υφιστάμενα  κτίρια  ή  τις  κτιριακές  μονάδες  που  ανακαινίζονται  ριζικά,  η  

ενεργειακή  απόδοσή  τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και 

οικονομικά εφικτό, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες  απαιτήσεις  ενεργειακής  απόδοσης  οι  οποίες  

καθορίζονται  στον  ΚΕΝΑΚ (άρθρο 7). Στο άρθρο 9 του ίδιου νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε με 

το Άρθρο 70 του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45Α/09.03.2019) αναφέρεται ότι από  την 1.1.2021,  όλα  τα  

νέα  κτίρια  πρέπει  να  είναι  κτίρια  σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ενεργειακή 

κατηγορία Α ενώ για τα υφιστάμενα Β+). Για τα νέα κτίρια που είναι ιδιοκτησία του  Δημοσίου  

και  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα  και  προορίζονται  για στέγαση  υπηρεσιών  του,  η  υποχρέωση  

αυτή  τίθεται  σε  ισχύ  από  την 1.1.2019.  

 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομορεσία για τα δημόσια κτίρια 

αποτυπώνονται συνοπτικά στο έγγραφο ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 177228/16.07.2018: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - Υπενθύμιση υποχρεώσεων»  του Υπ. Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας» όπου έχοντας υπόψη: 

α) το Ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143) 

β) το ν.4122/2013 ««Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 42) 

αναφέρονται τα εξής :  

Α) Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του σχετ. (α) νόμου, υφίσταται η υποχρέωση, 

από το 2015, με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότητάς 

τους: 

α) εκπόνησης σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, το οποίο περιέχει συγκεκριμένους στόχους και 

δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο αναθεωρείται 

ανά δύο (2) έτη και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

β) καθιέρωσης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακούς 

ελέγχους, στο πλαίσιο του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, 

γ) στο βαθμό που αυτό είναι οικονομικά εφικτό, εφαρμογής των σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, 

χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς επίσης και 

παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. 

Τα ανωτέρω κτίρια που εντάσσονται σε σχέδια ενεργειακής απόδοσης, συστήματα ενεργειακής 

διαχείρισης έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηματοoικονομικών κινήτρων και 

προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων.  

Επιπλέον αυτών, υφίστανται οι κάτωθι υποχρεώσεις που αφορούν τον υποδειγματικό ρόλο του 

δημοσίου τομέα σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

α) Υποχρεωτικής σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/Β/14826/17.06.2008 «Μέτρα για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Β' 1122 

β) Εγκατάσταση εξοπλισμού αντιστάθμισης αέργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων για 

την αύξηση του συντελεστή ισχύος (συνφ) σε επίπεδο κατ'ελάχιστον 0,95 σύμφωνα με το άρθρο 2 

της κοινής υπουργικής απόφασης βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση 

ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Β' 1122), 

γ) Ορισμό ενεργειακού υπευθύνου για κάθε κτίριο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της κοινής 

υπουργικής απόφασης Δ6/Β/14826/17.06.2008 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Β 1122) και 

συμπλήρωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου, σύμφωνα με τη Φόρμα Ενεργειακής 

Καταγραφής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου. 

δ) Εκδοση και ανάρτηση σε περίοπτη για το κοινό θέση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 250 τ.μ. τα οποία 
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χρησιμοποιούνται από Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα οποία 

επισκέπτεται συχνά το κοινό (άρθρα 12 και 13 του σχετ. (β) νόμου). 

 Στην κατεύθυνση εναρμόνισης με τις παραπάνω απαιτήσεις και υποχρεώσεις ο Δήμος 

Κιλελέρ έχει αναθέσει (Αριθ. Πρωτ: 19021/8.11.2019 αποφ Δημάρχου, ΑΔΑ: ΩΔΡΗΩΕΝ-ΖΕΖ) την 

«αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης και προτάσεων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και 

αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ του Δήμου Κιλελέρ». Τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι: 

 Έκθεση Αποτύπωσης της Ενεργειακής Κατανάλωσης που περιλαμβάνει το σύνολο των σημείων 

και μορφών κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου 

 Έκθεση προτεινόμενων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ του 

Δήμου 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός για τον μηδενισμό του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου που θα 

συμπεριλαμβάνει χρηματοδοτικά εργαλεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων 

έργων και δράσεων 

 

 Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων, ο Δήμος Κιλελέρ έχει 

εντάξει στο ΕΣΠΑ 2014-20 την υλοποίηση σχετικών δράσεων στα παρακάτω κτίρια: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5045014) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΣΠΑ 2014-20 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

Α.Π.: 3808/17.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΘΦΙ7ΛΡ-Κ6Θ) ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, € 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) 

875.122,41 Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, € 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 

875.122,41 

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα υφιστάμενα κτίρια του σχολικού συγκροτήματος  Γυμνασίου-Λυκείου Νίκαιας, ενεργειακής Κατηγορίας Η και Ζ, θα 

αναβαθμιστούν σε Κατηγορία Α+ και Β, με στόχο τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η πράξη αφορά στην  ενεργειακή  αναβάθμιση των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος  Γυμνασίου-Λυκείου Νίκαιας. Πρό-

κειται για υφιστάμενα σχολικά κτίρια (διδακτήριο και γυμναστήριο) Ενεργειακής Κατηγορίας Η και Ζ, τα οποία αναμένεται να 

αναβαθμιστούν σε 

Κατηγορία Α+ και Β με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. 

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: 

-Αντικατάσταση κουφωμάτων. 

-Θερμομόνωση τοίχων και οροφής. 

-Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης. 

-Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού. 

-Εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκών. 

Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 

μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερ-

μικής άνεσης και, κατ' επέκταση,  η  ποιοτική  βελτίωση  των  συνθηκών  λειτουργίας  του  σχολείου  και  της  διαβίωσης  των  

μαθητών  και  του  εκπαιδευτικού προσωπικού. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ"»  

(Κωδικός ΟΠΣ: 5026214) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 

2014-20 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 6352/28-06-2019/28.6.2019 (ΑΔΑ: 6Χ8Χ465ΧΙ8-83Δ) ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, € 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) 

534.900,00 Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, € 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 

534.900,00 

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το κτήριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Νίκαιας «Ι.Πατάκης» διακρίνεται από μειωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα. Στην 

παρούσα κατάσταση, το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε.  

Μέσα από μία δυναμική και πολύπλευρη παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης, και με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, 

επιτυγχάνεται 72,8% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και 72,7% μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον 

βελτιώνονται οι συνθήκες στο εσωτερικό του κτηρίου, αυξάνοντας τις συνθήκες άνεσης των χρηστών, ενώ μειώνεται σημαντικά 

το κόστος  λειτουργίας του. 

Η ενεργειακή αναβάθμιση αναμένεται να βελτιώσει κατά πολύ τις εσωτερικές συνθήκες άνεσης, να μειώσει το λειτουργικό 

κόστος και να καταστήσει το Γυμναστήριο πολύ πιο ελκυστικό στους πολίτες και τους αθλητικούς συλλόγους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού 

Γυμναστηρίου Νίκαιας «Ι.Πατάκης». Το κτήριο, συνολικού εμβαδού 992,40 τ.μ., κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε, 

σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ και θεωρείται ενεργειακά μη αποδοτικό.  

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης με νέα θερμομονωτικά πάνελ, την αντι-

κατάσταση των υφιστάμενων παραθύρων και θυρών με νέα, υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας, την αντικατάσταση του υφι-

στάμενου λέβητα με συστοιχία λεβήτων φυσικού αερίου, συμπύκνωσης και νέο υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστημα με αντιστάθ-

μιση, την αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, την εγκατάσταση νέου συστήματος ζε-

στού νερού χρήσης με ηλιακούς συλλέκτες και νέο δοχείο αποθήκευσης και σύστημα ελέγχου και την εγκατάσταση συστήματος 

φωτοβολταϊκών συλλεκτών για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ, με σύνδεση στο δίκτυο με συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας 

(Net-metering).  

 

Επίσης θα ξεκιμήσει άμεσα η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(ΣΔΕΑΚ)  

 

1.2.1.4.1 Φυσικό αέριο 

 Στον απόσπασμα του χάρτη της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάπτυξη του 

δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Από 

αυτόν προκύπτει ότι ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης μέσω του οποίου 

τροφοδοτείται η Κεντρική και Νότια Ελλάδα διέρχεται από τον Δήμο Κιλελέρ, αναδεικνύοντας έτσι 

και από ενεργειακής οπτικής την κομβική θέση που αυτός κατέχει στην Ελληνική Επικράτεια. 

 

 
Χάρτης 44 : Δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Θεσσαλία (πηγή: http://www.desfa.gr).  

 

http://www.desfa.gr)/
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Το δίκτυο του φυσικού αερίου επεκτείνεται συνεχώς εντός των ορίων του Δήμου Κιλελέρ. 

Μέχρι τώρα καλύπτει έχει ενεργές συνδέσεις στους παρακάτω οικισμούς: 

 Νίκαια 

 Ομορφοχώρι  

Στόχος είναι η επέκταση του δικτύου στο σύνολο του Δήμου με την σύνδεση όλων των 

δημοτικών κτιρίων. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εντός του 2020 αναμένεται να συνδεθούν 

στο δίκτυο ο Πλατύκαμπος, η Χάλκη, η Γαλήνη και το Μελισσοχώρι. 

 Τα οφέλη από την επέκταση του φυσικού αερίου είναι πολλαπλά, δεδομένου η μείωση του 

ενεργειακού κόστους που επέρχεται σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, απομακρύνει τους 

καταναλωτές από άλλες περιβαλλοντικά επιβλαβείς εναλλακτικές αμφιβόλου ποιότητας πηγές 

θέρμανσης σε κάποιες περιπτώσεις (pellets). Σε ότι αφορά την Νίκαια, συμβάλλει σημαντικά στην 

μείωση της ρύπανσης στην πιο αστικοποιημένη περιοχή του Δήμου. 

 Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ υπάρχει μεγάλο περιθώριο διείσδυσης του 

φυσικού αερίου όχι μόνο στον εντός ορίων οικισμού χώρο αλλά επίσης στον βιομηχανικό και 

βιοτεχνικό χώρο λόγω της έντονης δραστηριότητας που εντοπίζεται με την λειτουργία μεγάλων 

ενεργοβόρων καταναλωτών σε οργανωμένους η μη υποδοχείς (π.χ. ΒΙΠΕ Ομορφοχωρίου, ή 

διάσπαρτες (ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, ΠΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, παράπλευροι ΠΑΘΕ κ.λ.π). 

 

1.2.1.4.2 Ηλεκτροφωτισμός 

 Το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού αποτελείται από 11,5 χιλιάδες φωτιστικά σώματα 

περίπου, την ευθύνη συντήρησης των οποίων έχει ο Δήμος Κιλελέρ, τοποθετημένων σε κολώνες δύο 

βασικών κατηγοριών: 

- Δημοτικούς ιστούς 

- Κολώνες δικτύου της ΔΕΗ 

Η κατανομή των ιστών ανά δημοτική ενότητα για το έτος 2014 παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Ο Δήμος βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία σταδιακής αντικτάστασης των συμβατικών 

λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED –μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί στα 

2/3 αυτών- ενώ το ίδιο έχει ξεκινήσει και με τους λαμπτήρες των δημοτικών κτιρίων. 

Παράλληλα, λειτουργεί ειδική εφαρμογή ψηφιοποίησης, καταγραφής και ελέγχου του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Σε ότι αφορά το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

αυτό αποτυπώνεται για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ στον παρακάτω απόσπασμα χάρτη  

του ΔΕΣΜΗΕ (2017)  

Από τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται ότι η θέση του Δήμου Κιλελέρ είναι κομβικής 

σημασίας, δεδομένου ότι από τα διοικητικά του όρια διέρχεται η ραχοκοκαλιά του εθνικού δικτύου 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Χάρτης 45: Ελληνικό  Διασυνδεδεμένο  Σύστημα  Μεταφοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Κιλελέρ (πηγή:  www.desmie.gr,  Απρίλιος  2017) 

 

1.2.1.4.3 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, 

η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ (πηγή: 

http://www.ypeka.gr/). 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (σύμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι η 

Ηλεκτρική Ενέργεια η προερχόμενη από: 

1. Την εκμετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας ή βιομάζας ή Βιοαερίου. 

2. Την εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού 

Γεωθερμικού Δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις. 

3. Την εκμετάλλευση της Ενέργειας από την Θάλασσα. 

4. Την εκμετάλλευση Υδάτινου Δυναμικού με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς ως 10 MW. 

5. Συνδυασμό των ανωτέρω. 

6. Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και (2) και συνδυασμό τους. 

Η χωροθέτηση των εγκατεστημένων σταθμών παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(ΑΠΕ) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη.  

Από τον παραπάνω χάρτη προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σταθμών ΑΠΕ 

χωροθετείται στις Δ.Ε. Νίκαιας και Κραννώνα, οι λιγότερες στην Δ.Ε Κιλελέρ και Πλατυκάμπου και 

γενικότερα στην πεδινή περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας ενώ δεν καταγράγονται καθόλου στην 

ΔΕ Αρμενίου. 

 

http://www.desmie.gr/
http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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Χάρτης 46:  Χωροθέτηση σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ (πηγή: http://www.energyregister.gr/xartis, 

2020) 

  

 Μια συνολική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης των ΑΠΕ –ανεξαρτήτως κατάστασης 

αδειοδότησης- παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ, 

Γεωπληροφοριακός χάρτης, http://www.rae.gr/geo/). Τα δεδομένα αφορούν παραγωγή ενέργειας 

από: 

1. Βιομάζα. Αποτυπώνονται πολύγωνα γηπέδων εγκατάστασης παραγωγής βιομάζας όπως 

αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής. 

2. Φ/Σ (εξαίρεση). Αποτυπώνονται πολύγωνα γηπέδων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθ-

μών οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Τα δεδομένα προέκυψαν κατά τη διάρκεια ισχύος του νόμου υπ΄αριθμ. 3468/2006. 

 
Πίνακας 46 :  Χωροθέτηση σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ (ΡΑΕ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ 

(MW) 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π), ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΞ), 

ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ(Θ) 

 ΒΙΟΜΑΖΑ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 2,99 1 Π 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 2,5 1 ΑΞ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 5 1 ΑΞ 

 Φ/Σ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ) 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 0,25 2 (1 Θ, 1 ΑΞ) 

ΚΙΛΕΛΕΡ 0,89 8 (1 Θ, 7 ΑΞ) 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 0,99 8 (2 Θ, 6 ΑΞ) 

ΝΙΚΑΙΑΣ 2,26 23 (7 Θ, 16 ΑΞ) 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 2,43 24 (6 Θ, 18 ΑΞ) 

 

1.2.1.4.4 Βιομάζα 

Δεδομένης της προτεραιότητας σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό αλλά και  Περιφερειακό επίπεδο –

μέσω του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας- για 

την ορθολογική διαχείριση όλων των ρευμάτων αποβλήτων και των πολιτικών εξοικονόμησης 

ενέργειας στην  κατεύθυνση του περιορισμού της εξάρτησης από ορυκτά ή/και εισαγόμενα  καύσιμα 

http://www.energyregister.gr/xartis
http://www.rae.gr/geo/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

και πρώτες ύλες, κρίνεται σκόπιμη η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής  σε ότι αφορά την 

διαθέσιμη βιομάζα  στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή. 

Στα πλαίσια αυτά αξιοποιήθηκε μελέτη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) του  Δεκέμβριου 2009, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 

πρωτογενή δεδομένα έως το 2006 σχετικά με το δυναμικό Βιομάζας από στερεά υπολείμματα,  σε 

επίπεδο Τοπικής Κοινότητας για το σύνολο της χώρας.  Η μελέτη περιλαμβάνει υπολογισμούς για 

την βιομάζα από στερεά υπολείμματα που μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά για παραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι σχετικοί υπολογισμοί έχουν σαν βασική πηγή την ετήσια γεωργική 

στατιστική της Εθνικής Στατιστικής Αρχής και εκφράζουν τις διαθέσιμες ποσότητες κατηγοριών 

υπολειμμάτων σε μάζα και ενέργεια. Οι στατιστικοί υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί για το ύψος του 

δυναμικού εφόσον εξαρτώνται από την υιοθέτηση ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων (πηγή: 

ΥΠΕΚΑ/Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια http://www.res-

thermal.info/servlet/SDEBiomassServlet  & γεωχωρικά δεδομένα ΚΑΠΕ: Δυναμικό Βιομάζας από 

στερεά υπολείμματα, www.geodata.gov.gr ) 

Τα καταγραφόμενα είδη της βιομάζας, των οποίων η διαθέσιμη ποσότητα μάζας και ενέργειας 

αναφέρονται στην μελέτη είναι τα εξής:  

 Σημειακές πηγές βιομάζας  

 Αροτριαίες καλλιέργειες 

 Θερμοκηπιακά 

 Δενδρώδεις καλλιέργειες 

 Άμπελοι - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων 

 Δάση - Διαθέσιμοι τόνοι υπολειμμάτων 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: 

 
Πίνακας 47 : Εκτίμηση διαθέσιμης βιομάζας στην Δ.Ε Αρμενίου (ΚΑΠΕ, 2009) 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ  

(Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ) 
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Σημειακές πηγές βιομάζας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες καλλιέργειες   3.908,7 2.308,3 5.886,5 4.686,2 16.789,7 

Θερμοκηπιακά 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 1,6 53,9 0,8 6,8 63,1 

Άμπελοι 0,0 29,9 0,0 0,0 29,9 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (tn/έτος) 3.910,4 2.392,1 5.887,3 4.693,0 16.882,8 
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Σημειακές πηγές βιομάζας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες καλλιέργειες   69.719,5 41.357,9 104.745,2 83.603,9 299.426,6 

Θερμοκηπιακά 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 27,1 964,8 13,9 114,5 1.120,2 

Άμπελοι 0,0 566,2 0,0 0,0 566,2 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GJ/έτος) 69.746,6 42.888,9 104.759,1 83.718,4 301.113,0 

 
 

 

Πίνακας 48: Εκτίμηση διαθέσιμης βιομάζας στην Δ.Ε Κιλελέρ (ΚΑΠΕ, 2009) 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

(Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ) 
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 Σημειακές πηγές βιομάζας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες καλλιέργειες   2.362,3 2.546,6 5.536,0 3.607,5 2.206,0 16.258,4 

http://www.res-thermal.info/servlet/SDEBiomassServlet
http://www.res-thermal.info/servlet/SDEBiomassServlet
http://www.geodata.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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Θερμοκηπιακά 0,1 0,1 0,0 0,0 5,6 5,8 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 31,0 2.625,2 0,0 0,0 7,5 2.663,7 

Άμπελοι 21,6 2,7 0,0 4,1 0,8 29,2 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (tn/έτος) 2.415,0 5.174,5 5.536,0 3.611,6 2.219,9 18.957,0 
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Σημειακές πηγές βιομάζας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες καλλιέργειες   42.020,1 44.756,6 99.060,7 64.531,8 39.454,4 289.823,6 

Θερμοκηπιακά 0,7 0,7 0,0 0,0 54,0 55,4 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 521,2 44.196,1 0,0 0,0 128,7 44.846,0 

Άμπελοι 408,9 50,3 0,0 78,0 15,7 553,0 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GJ/έτος) 42.951,0 89.003,7 99.060,7 64.609,8 39.652,8 335.278,1 

 
Πίνακας 49 : Εκτίμηση διαθέσιμης βιομάζας στην Δ.Ε Κραννώνα  (ΚΑΠΕ, 2009) 

ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ  

(Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ) 
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 Σημειακές πηγές 

βιομάζας 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτραίες καλλιέργειες 7.639,5 1.745,7 1.115,9 2.636,5 3.699,4 1.862,5 1.918,8 1.481,3 22.099,6 

Θερμοκηπιακά 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Δενδρώδεις 

καλλιέργειες 
1,1 4,4 1,1 0,0 0,0 14,7 0,0 1,4 22,6 

Άμπελοι 0,0 1,2 49,8 0,0 0,0 43,2 0,0 3,7 97,8 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ  7.640,5 1.757,3 1.166,9 2.636,5 3.699,4 1.920,3 1.918,8 1.486,3 22.226,1 

Ε
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 (
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Σημειακές πηγές 

βιομάζας 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες 

καλλιέργειες 
136.651,9 30.780,0 19.993,1 46.549,6 64.939,2 32.736,8 33.977,2 26.504,4 392.132,0 

Θερμοκηπιακά 0,0 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,6 

Δενδρώδεις 

καλλιέργειες 
18,3 74,4 19,1 0,0 0,0 246,1 0,0 23,0 380,9 

Άμπελοι 0,0 23,3 943,7 0,0 0,0 817,9 0,0 69,2 1.854,1 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  136.670,1 30.935,3 20.955,9 46.549,6 64.939,2 33.800,8 33.977,2 26.596,6 394.424,6 

 
 

 

 

 

Πίνακας 50 : Εκτίμηση διαθέσιμης βιομάζας στην Δ.Ε Νίκαιας  (ΚΑΠΕ, 2009) 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ  

(Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ) 
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Σημειακές πηγές βιομάζας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες καλλιέργειες   2.330,2 5.383,7 1.886,6 5.506,6 1.017,6 3.724,0 4.346,0 2.444,1 26.638,6 

Θερμοκηπιακά 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 49,8 1,1 0,0 192,3 1,2 7,8 3,3 0,0 255,4 

Άμπελοι 14,9 0,0 3,3 3,0 5,0 29,9 1,3 2,3 59,8 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ 2.394,9 5.384,7 1.889,9 5.715,6 1.023,7 3.761,6 4.350,6 2.446,4 26.967,5 
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Σημειακές πηγές βιομάζας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες καλλιέργειες   41.682,2 96.338,1 33.722,9 98.429,3 18.177,9 66.238,1 76.591,4 43.618,6 474.798,6 

Θερμοκηπιακά 0,0 0,0 0,0 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 131,4 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 836,2 18,5 0,0 3.376,7 21,8 130,7 55,9 0,0 4.439,7 

Άμπελοι 283,1 0,0 62,9 56,6 94,4 566,2 25,2 44,0 1.132,5 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 42.801,5 96.356,6 33.785,8 101.994,1 18.294,1 66.935,0 76.672,5 43.662,7 480.502,2 

 
Πίνακας 51: Εκτίμηση διαθέσιμης βιομάζας στην Δ.Ε Πλατυκάμπου  (ΚΑΠΕ, 2009) 
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ΕΙΔΟΣ 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 (
tn

/έ
το

ς)
 Σημειακές πηγές 

βιομάζας 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες 

καλλιέργειες 
1.960,9 5.385,1 1.975,7 5.294,9 1.635,8 1.936,3 2.368,1 5.004,3 7.360,1 32.921,2 

Θερμοκηπιακά 8,3 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 9,4 0,0 3,8 23,2 

Δενδρώδεις 

καλλιέργειες 
0,0 1,7 3,1 2,8 1,4 0,0 6,0 1,7 3,2 19,8 

Άμπελοι 5,0 3,3 19,9 3,3 3,5 0,0 13,3 10,0 19,9 78,2 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΑΣ 

(α/έτος) 
1.974,1 5.390,2 1.998,7 5.301,0 1.642,4 1.936,3 2.396,7 5.016,0 7.386,9 33.042,4 

Ε
Ν

Ε
Ρ

Γ
Ε

ΙΑ
 (

G
J/

έτ
ο

ς)
 Σημειακές πηγές 

βιομάζας 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αροτριαίες 

καλλιέργειες 
34.997,0 94.894,1 34.739,0 92.409,9 29.303,4 33.377,0 42.150,2 89.023,3 131.653,8 582.547,8 

Θερμοκηπιακά 79,2 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 90,0 0,0 36,0 222,2 

Δενδρώδεις 

καλλιέργειες 
14,3 28,6 51,4 47,2 22,9 0,0 100,0 28,6 54,1 347,1 

Άμπελοι 94,4 62,9 377,5 62,9 66,1 0,0 251,7 188,7 377,5 1.481,6 

Δάση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(GJ/έτος) 

35.184,9 94.985,6 35.167,9 92.520,1 29.409,4 33.377,0 42.591,9 89.240,6 132.121,3 584.598,8 

 

Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα το οποίο 

παρουσιάζει  την συνολικά διαθέσιμη μάζα και ενέργεια προερχόμενη από την υπολειμματική 

βιομάζα. 

 Με βάση το διάγραμμα αυτό, συμπεραίνεται ότι η Δ.Ε. Πλατυκάμπου με 33 χιλιάδες τόνους 

ετησίως έχει το μεγαλύτερο ποσοτικό και ενεργειακό απόθεμα σε υπολειμματική βιομάζα ενώ 

τελευταία είναι η Δ.Ε. Αρμενίου με 17 χιλιάδες τόνους περίπου. Σε επίπεδο Δήμου Κιλελέρ η 

παραγωγή βιομάζας ανέρχεται σε 118 χιλιάδες τόνους ετησίως. 

 Όπως φαίνεται όμως στον παρακάτω πίνακα και το Διάγραμμα που ακολουθεί αμέσως μετά, 

λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της κάθε Δημοτικής Ενότητας, διαπιστώνεται ότι η Δ.Ε. Αρμενίου 

παρουσιάζεται ως η πιο δυναμική περιοχή με δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 164 τόνων 

υπολειμματικής βιομάζας ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο πολύ πάνω από τον μέσο όρο του Δήμου 

Κιλελέρ (121 tn/km2). 

 
Πίνακας 52: Παραγόμενες ποσότητες & πυκνότητα ετήσιας παραγωγής βιομάζας και ενέργειας στο Δήμο Κιλελέρ (ΚΑΠΕ, 

2009) 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

(χιλιάδες tn/έτος) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(GWh/έτος) 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

(tn/(έτος km2)) 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

(MWh/(έτος km2)) 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 102,8 16,9 83,6 164,2 813,6 

ΚΙΛΕΛΕΡ 144,4 19,0 93,1 131,3 645,0 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 205,5 22,2 109,6 108,2 533,2 

ΝΙΚΑΙΑΣ 245,0 27,0 133,5 110,1 544,8 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 279,0 33,0 162,4 118,4 582,0 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 976,7 118,1 582,2 120,9 596,1 

  

 
Διάγραμμα 12: Ετήσια παραγόμενη ποσότητα και ενέργειας από υπολειμματική βιομάζα στο Δήμο Κιλελέρ 

 

 
Διάγραμμα 13: Παραγόμενες ποσότητες και πυκνότητα ετήσιας παραγωγής βιομάζας και ενέργειας στο Δήμου Κιλελέρ 

 

 Σε μια πιο εξειδικευμένη μελέτη του ΚΑΠΕ που εκπονήθηκε το 2018 για λογαριασμό του 

Δήμου Κιλελέρ («Μελέτη Δυναμικού Βιομάζας»), το θεωρητικό δυναμικό βιομάζας στoν Δήμο 

Κιλελέρ ανέρχεται -με συντηρητικές εκτιμήσεις- σε 125.027 tn ξηρού βάρους/έτος, με ενεργειακό 

περιεχόμενο καυσίμου 624 GWh/έτος, ποσότητες ικανές για να λειτουργήσει μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής εγκαταστημένης ισχύος 10 MWe. Οι προαναφερόμενες ποσότητες βιομάζας 

αφορούν:  

 γεωργικά υπολείμματα, και συγκεκριμένα άχυρο σιτηρών (84.488 tn ξηρού βάρους/έτος), με 

ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμου 420 GWh/έτος, και  

 υπολείμματα βαμβακοκαλλιέργειας (40.540 tn ξηρού βάρους/έτος), με ενεργειακό 

περιεχόμενο καυσίμου 205 GWh/έτος. 

χιλ. tn/έτος GWh/έτος
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Στο Δήμο Κιλελέρ το δυναμικό βιομάζας καταγράφεται ως εξής: 
 

Πίνακας 53: Δυναμικό βιομάζας στον Δήμο Κιλελέρ ανά κατηγορία και Δημοτική Ενότητα (ΚΑΠΕ, 2018) 

 
 

Πίνακας 54: Παραγόμενες ποσότητες βιομάζας αροτριαίωνς καλλιεργειών (2009) και βιομάζα σιτηρών και βαμβακιού 

(2018) στον Δήμο Κιλελέρ (ΚΑΠΕ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (χιλιάδες tn/έτος) 
Μεταβολη (%) 

2009 2018 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 102,8 16,8 14,6 -13,1 

ΚΙΛΕΛΕΡ 144,4 16,3 16,9 3,7 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 205,5 22,1 26,1 18,1 

ΝΙΚΑΙΑΣ 245,0 26,6 34,1 28,2 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 279,0 32,9 33,2 0,9 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 976,7 114,7 124,9 8,9 

 

Ειδικά, σε ότι αφορά την ενέργεια από τα σιτηρά και το βαμβάκι ανά Δημοτική Ενότητα, 

αυτή παρουσιάζεται σχηματικά στο παρακάτω σχήμα. 

 
Διάγραμμα 14: Ενέργεια καυσίμου σιτηρών και βαμβακιού ανά ΔΕ στο Δήμο Κιλελέρ (Μελέτη Δυναμικού Βιομάζας, ΚΑΠΕ 

2018)   

 

Σε επίπεδο οικισμών η ενέργεια από τα σιτηρά και το βαμβάκι παρουσιάζεται σχηματικά στο 

παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 15: Ενέργεια καυσίμου σιτηρών και βαμβακιού ανά οικισμό στο Δήμο Κιλελέρ (ΚΑΠΕ 2018)   

 

Από αυτό προκύπτει ότι η ενεργεία καυσίμου σιτηρών που παράγεται από τους οικισμούς της 

ΔΕ Νίκαιας εκτιμάται συνολικά σε 148 GWh/έτος, με πρώτη την Νίκαια 34,1 GWh/έτος, ακολουθεί 

το Ζάππειο με 24 GWh/έτος και οι Ν. Καρυές με 22,1 GWh/έτος. 

Από την παρούσα μελέτη  διαπιστώνεται ότι τα γεωργικά υπολείμματα  αποτελούν μια 

σημαντική πηγή ενέργειας για το Δήμο Κιλελέρ. Από την πραγματοποίηση και τη λειτουργία της 

μονάδας δύνανται να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής:  

• Αξιοποίηση ενός τοπικού και φθηνού ενεργειακού πόρου, ο οποίος παραμένει σχεδόν 

ανεκμετάλλευτος παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμος σε σημαντικές ποσότητες, με άμεση συνέπεια 

την αντίστοιχη αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων.  

• Αύξηση του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής σε εθνικό επίπεδο με άμεση συνέπεια τον 

περιορισμό των αναγκών δημιουργίας νέων κεντρικών σταθμών και τη συμβολή στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων των φορτίων αιχμής.  

• Αποκέντρωση  της  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  μεγαλύτερη  ευελιξία  και 

προσαρμοστικότητα σε απρόβλεπτες μεταβολές της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Αύξηση της ευστάθειας του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με βασική 

προϋπόθεση ότι η σύνδεση του σταθμού με το εθνικό δίκτυο διανομής θα πληρεί τις σχετικές 

προδιαγραφές.  

• Αύξηση της αξιοπιστίας στη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας του εθνικού συστήματος παραγωγής 

και μεταφοράς ηλεκτρική ενέργειας.  

• Μείωση  των  εκπεμπόμενων  ρύπων,  χάρη  στην  αποδοτικότερη  εκμετάλλευση  του καυσίμου 

και στην αντικατάσταση των ρυπογόνων συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, λιγνίτες). Λόγω της 

χρησιμοποίησης της βιομάζας σαν καύσιμο οι εκπομπές SOx θα είναι ελάχιστες και οι εκπομπές NOx 

πολύ μικρότερες από αυτές των συμβατικών καυσίμων, ενώ οι συνολικές εκπομπές CO2 

εμφανίζονται πολύ μειωμένες λόγω του πρακτικά κλειστού κύκλου άνθρακα.  

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα προκύψουν λόγω της ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων για τη συλλογή, μεταφορά και γενικά τη διαχείριση της βιομάζας, αλλά και την 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας, με άμεση συνέπεια τη μείωση της ανεργίας στην 

ευρύτερη περιοχή και συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια.  

• Κοινωνικοοικονομικά οφέλη και τοπική ανάπτυξη. Η εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου όσον 

αφορά τις επιδράσεις του στο κοινωνικό σύνολο δεν μπορεί στην παρούσα φάση να αποτιμηθεί με 

καθαρά οικονομικά κριτήρια. Εκτιμάται πάντως ότι οι θετικές επιδράσεις του στην οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της περιοχής θα είναι σημαντικές.  
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• Συμβολή στην προσπάθεια εισόδου της βιομάζας στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο, το  οποίο  

παρουσιάζεται  ιδιαίτερα  ελλειμματικό,  βοηθώντας  έτσι  σημαντικά  στην κάλυψη  των  

ενεργειακών  αναγκών  της  χώρας  και  στη  βαθμιαία  απεξάρτησή  της από τα εισαγόμενα καύσιμα.  

• Σημαντική  συμβολή  στην  προώθηση  και  διάδοση  σύγχρονων  τεχνολογιών  ενεργειακής 

αξιοποίησης της βιομάζας στη χώρα μας. Μια τέτοια  μονάδα θα αποτελέσει το υπόδειγμα για τη 

δημιουργία παρόμοιων μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και σε πολλές άλλες περιοχές 

της χώρας, όπου αφθονούν τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα.  

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη, είναι τα εξής:  

• Ο Δήμος Κιλελέρ είναι μια δυναμική αγροτική περιοχή, γεγονός που βασίζεται σε κριτήρια 

σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά, γεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 

συμπεριλαμβανομένης και της διάρθρωσης του αγροτικού τομέα της περιοχής, με 4.434 γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και συνολική αγροτική γη 793.104 στρέμματα, εκ των οποίων το 62,6% δηλαδή 

496.377 στρέμματα καλλιεργούνται με σιτηρά.     

• Το  θεωρητικό  δυναμικό βιομάζας στο Δήμο Κιλελέρ με  συντηρητικές  εκτιμήσεις  ανέρχεται 

σε 125.027 τόνους ξηρού βάρους/έτος, και  ενεργειακό  περιεχόμενο καυσίμου 624 GWh/έτος, 

ποσότητες ικανές για να λειτουργήσει μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκαταστημένης ισχύος  10 MWe.   

• Οι προαναφερόμενες ποσότητες βιομάζας αφορούν γεωργικά υπολείμματα, και συγκεκριμένα 

άχυρο σιτηρών (84.488 τόνοι ξηρού βάρους /έτος), με ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμου 420 

GWh/έτος και υπολείμματα βαμβακοκαλλιέργειας (40.540 τόνοι ξηρού βάρους/έτος), με ενεργειακό 

περιεχόμενο  καυσίμου  205 GWh/έτος  

• Στο Δήμο Κιλελέρ το μεγαλύτερο δυναμικό βιομάζας καταγράφηκε στη Δ.Ε Νίκαιας με 34.166 

τόνους ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το άχυρο είναι 29.862 τόνοι, και στη Δ.Ε Πλατυκάμπου 

με 33.232 τόνους ξηρού βάρους/έτος εκ των οποίων το άχυρο είναι 17.078 τόνοι. Ακολουθούν η Δ.Ε 

Κράννωνα με 26.134 τόνους ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το άχυρο είναι 20.301 τόνοι, η Δ.Ε 

Κιλελέρ με 16.933 ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το άχυρο είναι 10.027 τόνοι και η Δ.Ε 

Αρμενίου με 14.563 ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το άχυρο είναι 7.220 τόνοι. 

• Σε επίπεδο οικισμού, στο Δήμο Κιλελέρ το μεγαλύτερο δυναμικό βιομάζας εκτιμάται στον 

οικισμό Νίκαιας με 8.121 τόνους ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το άχυρο είναι 6.861 τόνοι, 

ακολουθεί ο οικισμός Πλατύκαμπος με 6.715 τόνους ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το άχυρο 

είναι 3.905 τόνοι, ο οικισμός Χάλκη με 6.360 τόνους ξηρού βάρους/έτος εκ των οποίων το άχυρο 

είναι 3.496 τόνοι, ο οικισμός Ζάππειο με 5.780 τόνους ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το άχυρο 

είναι 4.825 τόνοι, και ο οικισμός Ν. Καρυές με 5.071 τόνους ξηρού βάρους/έτος, εκ των οποίων το 

άχυρο είναι 4.448 τόνοι.  

• Η ενεργεία καυσίμου σιτηρών που παράγεται από τους οικισμούς της ΔΕ Νίκαιας, εκτιμάται 

συνολικά σε 148 GWh/έτος, με πρώτη την Νίκαια 34,1 GWh/έτος, ακολουθεί το Ζάππειο με 24 

GWh/έτος και οι Ν. Καρυές με 22,1 GWh/έτος.  

• Οι 148 GWh/έτος,  αντιστοιχούν σε κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών 7.420 κατοικιών συνολικά, 

εκ των οποίων 1.705 κατοικίες στην Νίκαια, 1.199 κατοικίες στο Ζάππειο και 1.105 κατοικίες στις 

Ν. Καρυές.   

• Το κόστος συλλογής και μεταφοράς του άχυρου σε μια ακτίνα 50 Km από την πύλη της μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής εκτιμάται σε 60 €/τόνο βιομάζας.  

• Σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να απασχολήσει τη μονάδα και να έχει επιλυθεί  πριν  από  

την  έναρξη υλοποίησης  του  έργου, είναι η εξασφάλιση προμήθειας των απαιτούμενων ποσοτήτων 

βιομάζας και σε συμφωνημένες τιμές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συμβολαιακή γεωργία με 

μακροχρόνια συμβόλαια και συμφωνίες με τους αγρότες.   

• Η διαθεσιμότητα παραγωγής της βιομάζας όλη την διάρκεια του χρόνου στο Δήμο Κιλελέρ  είναι  

εξασφαλισμένη  κατά  τουλάχιστον  50%  αν  συνοδεύεται  με  όρους συμβολαιακής  γεωργίας, 

κυρίως από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ.   

• Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός αν τα συμβόλαια καυσίμου (βιομάζας), εκτός από νομική 

ισχύ, ρήτρες εκ μέρους του παραγωγού για υποχρέωση του προς τον επενδυτή  σε  ότι  αφορά  την  

παράδοση  καθορισμένης  ποσότητας  βιομάζας  σε  συγκεκριμένη χρονική περίοδο, περιέχουν και 

την εξασφάλιση απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών της βιομάζας που επιθυμεί ο επενδυτής.  
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• Είναι  απαραίτητο,  πριν  ξεκινήσει  η  υλοποίηση  του  έργου,  να  πραγματοποιηθεί πλήρης και 

σφαιρική ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής με έμφαση στα σχολεία για τα οφέλη 

που θα αποκομίσουν οι κάτοικοι από την εγκατάσταση μιας  μονάδος  βιομάζας  (οικονομικά,  

περιβαλλοντικά,  ποιότητας  ζωής  κλπ),  με σκοπό να  ελαχιστοποιηθούν πιθανές αντιδράσεις. 

  Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου, είναι τα εξής:  

1.   Συμβολή στην προσπάθεια για τοπική περιφερειακή ανάπτυξη με την:   

• ενεργειακή αξιοποίηση κυρίως των  γεωργικών υπολειμμάτων και συγκριμένα το άχυρο 

σιτηρών,  από τις  αγροτικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής,   

• σχέση των εμπλεκομένων εταίρων, δηλ. των προμηθευτών πρώτης ύλης (γεωργικών 

υπολειμμάτων), και του επενδυτή (μονάδα ηλεκτροπαραγωγής) που θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με την ανάπτυξη διασυνδέσεων, συμφωνιών και 

συνεργιών μεταξύ των εμπλεκομένων εταίρων.   

• αναγνώριση  και  τον  ακριβή  προσδιορισμό  όλων  των  ενδιαφερομένων,  που  δεν είναι μόνο 

οι άμεσα εμπλεκόμενοι, π.χ., η μονάδα και οι γεωργικοί και δασικοί συνεταιρισμοί,  αλλά και οι 

έμμεσα, π.χ. μεμονωμένοι αγρότες του Δήμου, τοπικοί φορείς (Α και Β Βαθμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης), επενδυτές, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κατασκευαστές/ 

προμηθευτές εξοπλισμού, μεταφορείς, συνεργεία, ΜΜΕ, τεχνίτες, τεχνικοί και  νομικοί σύμβουλοι 

κλπ.  

• αναγνώριση της δυνατότητας ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως: συλλογή 

και διαχείριση της πρώτης ύλης (άχυρο, κλαδοδέματα, ενεργειακές καλλιέργειες, κλπ.), ενεργειακή 

αξιοποίηση της πρώτης ύλης, προσδιορισμό και προσέλκυση νέων πελατών  

• διασύνδεση  των παραγωγικών φορέων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που 

οι συμπληρωματικές δραστηριότητες αναμένεται να παρουσιάσουν   

• ποσοτικοποίηση  πλεονεκτημάτων,  όπως:  παραγωγή  ενέργειας  από  τοπικές, ανανεώσιμες 

πηγές, μείωση του εκπεμπόμενου  CO2 και συμμόρφωση με την Κοινοτική Πολιτική που η χώρα 

έχει ήδη αποδεχθεί, ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

βελτίωση βιοτικού επιπέδου αγροτικών πληθυσμών, συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού και 

μείωση της αστυφιλίας.  

2.   Το προτεινόμενο έργο αναμένεται, πέραν της ενεργειακής διάστασης, να δώσει επίσης  σημαντική  

ώθηση  στην  αναζωογόνηση  του  πρωτογενή  τομέα,  όπου,  ως γνωστό, πολλά προβλήματα έχουν 

συσσωρευτεί από τις συμφωνίες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Μέρος της τοπικής γεωργίας, 

και κυρίως οι προμηθευτές πρώτης ύλης, θα στραφούν έτσι ενεργά από τον υπάρχοντα 

προσανατολισμό του (παραγωγή τροφίμων) σε μια άλλη διάσταση (παραγωγή ενέργειας), της οποίας 

τα τελικά προϊόντα αναμένεται να έχουν σημαντική ζήτηση, η οποία θα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη 

στο μέλλον.  

3.   Η ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου θα καλλιεργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διαδικασία 

ανάπτυξης όλης της περιοχής, μέσω των δημιουργουμένων εξωτερι-κών οικονομιών και της μείωσης 

κόστους που συνεπάγεται η γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων αλληλοεξαρτώμενων με όμορες 

διαδικασίες.   

4.   Συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα με την 

αξιοποίηση μιας σημαντικής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, της βιομάζας, η οποία είναι διαθέσιμη 

σε σημαντικές ποσότητες στην περιοχή και παραμένει ανεκμετάλλευτη.  

5.   Εξοικονόμηση σημαντικού ποσού συναλλάγματος, λόγω της μείωσης των εισαγόμενων 

συμβατικών καυσίμων.  

6.   Σε  επενδύσεις  εφαρμογών  ηλεκτροπαραγωγής  από  βιομάζα,  ενέχονται  και  παράγοντες, οι 

οποίοι σχετίζονται με τα κοινωνικά οφέλη, το εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο και την προστασία του  

περιβάλλοντος, και οι οποίοι δεν είναι πάντα δυνατόν  να ποσοτικοποιηθούν  οικονομικά  (Εξωτερικό  

κόστος/Externalities)  και  δεν  συμμετέχουν στη διαμόρφωση των οικονομικών δεικτών με τους 

οποίους πραγματοποιείται η οικονομική αξιολόγηση των έργων. Όμως, ανάλογες επενδύσεις θα 

πρέπει να αξιολογούνται συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα κοινωνικά, εθνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη και όχι μόνο το ύψος του άμεσου οικονομικού κέρδους.  
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7.   Το έργο αποτελεί για τον ελληνικό χώρο πρωτοποριακή εφαρμογή ενεργειακής αξιοποίησης της 

βιομάζας και θα αποτελέσει επιδεικτική εφαρμογή για την εγκατάσταση παρόμοιων συστημάτων 

ηλεκτροπαραγωγής και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου υπάρχει διαθέσιμη δασική και γεωργική 

βιομάζα. 

 

1.4.1.4.5 Γεωθερμία 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διαπιστώθηκε, μετά από έρευνες του ΙΓΜΕ, το πρώτο 

γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή Νίκαιας κατά την Β’ προγραμματική περίοδο (1995 –2000) (Β’ 

ΚΠΣ). Όμως δεν έγινε τίποτα ακόμη για την αξιοποίηση του στον αγροτικό τομέα, παρότι 

κατατέθηκαν προτάσεις για ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα. Ελπιδοφόρες ενδείξεις υπάρχουν και 

σε άλλες περιοχές του Ν. Λαρίσης και για το. λόγο αυτό το ΙΓΜΕ ενέταξε στο πρόγραμμα του για το 

ΕΣΠΑ τη διερεύνηση μερικών ακόμη περιοχών (πηγή: Χατζηγιάννης Γ. «Η Γεωθερμική Ενέργεια 

στην Θεσσαλία», ημερίδα με τίτλο: «Γεωλογία Επιστήμη Ανάπτυξης: Τεχνικά Έργα - Ύδατα -

Γεωθερμία και Περιβάλλον», Λάρισα, 7/3/2012). 

ThermoMap: ευρωπαϊκό πρόγραμμα χαρτογράφησης της γεωθερμικής ενέργειας 

Το ThermoMap είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Έργο της Ε.Ε. (FP7-ICT Policy Support 

Programme) με 12 ερευνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους από 9 κράτη μέλη της Ε.Ε.(Αριθμός 

Έργου CIP ICT PSP 250446, Ιστοσελίδα: http://www.thermomap-project.eu). Με το ThermoMap 

υπολογίζεται το πολύ Ρηχό Γεωθερμικό Δυναμικό (very Shallow Geothermal Potential, vSGP) σε 

σχέση με τη θερμική αγωγιμότητα του μη συνεκτικού υπεδάφους μέχρι το βάθος των 10 m. 

Το πολύ Ρηχό Γεωθερμικό Δυναμικό (very Shallow Geothermal Potential, vSGP) είναι η 

θερμότητα από τον ήλιο που είναι αποθηκευμένη στο ρηχό υπέδαφος (δεν υπάρχει θερμότητα από 

το εσωτερικό της Γης). Το δυναμικό επηρεάζεται από χαρακτηριστικά του κλίματος, του εδάφους 

και των υπόγειων νερών. Το πολύ Ρηχό Γεωθερμικό Δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση 

και ψύξη ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, με χρήση οριζόντιων και κατακόρυφων ρηχών 

συστημάτων γεωθερμικών συλλεκτών που συνδέονται με αντλίες θερμότητας (πηγή: 

http://geoweb2.sbg.ac.at/thermomap/index.html?lang=gr). 

Η κατάσταση του πολύ ρηχού γεωθερμικού πεδίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Κιλελέρ φαίνεται στον παρακάτω χάρτη από τον οποίο προκύπτει ότι στο Δυτικό/Νοτιοδυτικό τμήμα 

της Δ.Ε Κραννώνα  (κόκκινη περιοχή) η θερμική αγωγιμότητα εμφανίζει τιμές >1,2 W/mK. Η 

ανάλυση αυτών των γεωεπιστημονικών παραμέτρων υποδεικνύει ότι η επιλεγμένη τοποθεσία 

είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χρησιμοποίηση του πολύ Ρηχού Γεωθερμικού Δυναμικού 

(vSGP) από άποψη θερμικής αγωγιμότητας με πιθανούς περιορισμούς. 

Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια μεγαλύτερη σχετικά περιοχή με πολύ καλό πολύ Ρηχού 

Γεωθερμικού Δυναμικού (vSGP) (πορτοκαλί περιοχή). Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό του εδάφους 

του Δήμου χαρακτηρίζεται ως περιορισμένης καταλληλότητας (θαλλασί περιοχή) ενώ η παρακάρλια 

περιοχή  μέχρι τον Πλατύκαμπο (μπλε περιοχή) ως ελάχιστα κατάλληλη. 

 

http://www.thermomap-project.eu/
http://geoweb2.sbg.ac.at/thermomap/index.html?lang=gr
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Χάρτης 47: Το πολύ ρηχό γεωθερμικό πεδίο του Δήμου Κιλελέρ 

(http://geoweb2.sbg.ac.at/thermomap/index.html?lang=gr) 

 

Επίσης, σύμφωνα με έρευνες του ΙΓΜΕ αλλά και άλλων μελετητών, στον Δήμο Κιλελέρ με 

πιο εντοπισμένη την ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου 

χαμηλής ενθαλπίας (40 οC, 350m), το οποίο προσφέρεται για άμεσες χρήσεις. 

 

1.2.1.5 Καθαριότητα/πράσινο 

1.2.1.5.1 Απόβλητα 

Με την υπ΄αριθμ 251/2015 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΩΜΖΖΩΕΝ-Λ77) εγκρίθηκε το Το-

πικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ) Δήμου Κιλελέρ. 

Οι νέες βασικές υποδομές προς χωροθέτηση /υλοποίηση στο Δήμο Κιλελέρ που προτείνονται 

στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου είναι οι ακόλουθες: 

- Κεντρικό πράσινο σημείο Α φάσης (ετοιμάζεται φάκελος για υποβολή πρότασης χρημα-

τοδότησης) 

- Μικρό πράσινο σημείο Β φάσης 

- 4 Δορυφορικά σημεία συλλογής  

- 1 αποκεντρωμένη μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων (δημοτική ή διαδημοτική) 

Ειδικότερα το προτεινόμενο δίκτυο πράσινων σημείων παρουσιάζεται ακολούθως: 

 

http://geoweb2.sbg.ac.at/thermomap/index.html?lang=gr
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Χάρτης 48 : Δίκτυο πράσινων σημείων Δήμου Κιλελέρ (ΤΟΣΔΑ Δ.Κιλελέρ, 2015) 

 

Συνολικά, οι προτεινόμενες δράσεις του Τοπικού Σχεδίου, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας 55: Δράσεις ΤΟΣΔΑ Δήμου Κιλελέρ (2015) 

 
Προτεινόμενη 

Δράση 
Συνοπτική περιγραφή 

1 Δράσεις 

πρόληψης- 

επαναχρησιμοπ

οίησης υλικών 

 Μέτρο 1:  Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και εκστρα-

τείες ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης  Σε τοπικό επίπεδο, ενσωμάτωση της 

πρόληψης στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος 

 Μέτρο  2:  Εισαγωγή  και  δράσεις  εφαρμογής  της  πρόληψης  δημιουργίας  αποβλήτων 

στην εκπαίδευση Σε τοπικό επίπεδο, υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την περι-

φερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης  - ενσωμάτωση πρόληψης σε όλες τις εκστρατείες ευαι-

σθητοποίησης του Δήμου  

 Μέτρο 3: Προώθηση δωρεών τροφίμων  Υποστήριξη δωρεών τροφίμων μέσω ΜΚΟ, 

τοπικών εκκλησιών.  

 Μέτρο 4: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης  

 Μέτρο  5:  Προώθηση  εθελοντικών  συμφωνιών  για  πρόληψη  δημιουργίας αποβλή-

των (μόνο σε κεντρικό επίπεδο) 

 Μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης (μέσω των πρά-

σινων σημείων και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης) 

2 Οικιακή 

κομποστοποίησ

η 

 Εφαρμογή προγράμματος δωρεάν διανομής κάδων οικιακής κομποστοποίησης περίπου 

στο 20% των νοικοκυριών του Δήμου. 

 Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των κάδων οι-

κιακής κομποστοποίησης. με δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο.  

 Εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης των νοικοκυριών που έχουν ή πρόκειται να λάβουν 

και να λειτουργήσουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.  

 Διερεύνηση δημιουργίας μία νέας κατηγορίας χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριό-

τητας (από τις 7 που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία). με έκπτωση επί των δημο-

τικών τελών για τους δημότες που διαθέτουν και λειτουργούν κάδους οικιακής κομπο-

στοποίησης.  

3 Χωριστή 

συλλογή 

πράσινων 

αποβλήτων 

 100% χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων (χωρίς ανάμιξη με τα λοιπά ογκώδη 

απόβλητα) με σκοπό τον τεμαχισμό τους εντός του πράσινου σημείου και της μονάδας 

κομποστοποίησης. 

4 Χωριστή 

συλλογή 

βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων 

τροφίμων) 

 Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων  

 Εκτροπή 20% κ.β. των αποβλήτων τροφίμων μέσω του δικτύου χωριστής συλλογής 

(στόχος 2020). 

 Μέθοδος συλλογής: Συλλογής σε κεντρικούς κάδους με ανοιχτό το ενδεχόμενο μετά-

βασης σε σύστημα πόρτα-πόρτα μελλοντικά. 

 Προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων για την έναρξη του προγράμματος. 
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Προτεινόμενη 

Δράση 
Συνοπτική περιγραφή 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένης Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης. 

5 Ενίσχυση ΔσΠ 

ανακυκλώσιμω

ν υλικών & 

λοιπών 

αποβλήτων 

 Αύξηση της υφιστάμενης ποσότητας των συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας (για 

το 2020)  

 Ενίσχυση Υποδομών/ Μέσων Αποθήκευσης/ Βελτιστοποίηση συστήματος συλλογής 

(αύξηση αριθμού των κάδων ή/και πιθανή αναδιάταξη αυτών. βέλτιστη οργάνωση του 

προγράμματος συλλογής). 

 Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και άλλων ομάδων στόχων. 

6 Χωριστή 

συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας  

Πράσινων 

Σημείων 

 Δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου πλησίον της Νίκαιας και ενός μικρού πρά-

σινου σημείο πλησίον του Κιλελέρ. 

 Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται ενδεικτικά: μικρές ηλεκτρικές συσκευές & ογκώδη 

ΑΗΗΕ. απλοί λαμπτήρες & λαμπτήρες φθορισμού. βιβλία. μπαταρίες. κεριά. ρούχα. υ-

φάσματα. παπούτσια. ΑΕΚΚ. πλαστικά υλικά. ξύλο. έπιπλα – οικιακός εξοπλισμός – χα-

λιά. μεταλλικά αντικείμενα. τζάμια & γυαλιά διαφόρων χρωμάτων. χαρτί έντυπο. συ-

σκευασίες ανάμικτες. χώματα και πέτρες. ογκώδη πλαστικά. πράσινα. μελάνια εκτυ-

πωτή. CD. κά. 

 Οι πολίτες θα παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό 

μέσο. 

 Οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. 

έπιπλα. παιχνίδια). 

 Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη)  που δεν 

συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες. 

 Εντός του πράσινου σημείου θα εγκατασταθεί κλαδοτεμαχιστής και θα γίνεται τεμαχι-

σμός των πρασίνων.  

 Εντός του πράσινου σημείου θα γίνεται και συλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμά-

κων. 

7 Χωριστή 

συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας 

δορυφορικών 

πράσινων 

σημείων 

συλλογής 

 Συμπληρωματικά του κεντρικού πράσινου σημείου. δημιουργία επιπλέον 4 μικρών πρά-

σινων σημείων συλλογής σε οικισμούς του Δήμου (Αγ. Ανάργυροι, Ζάππειο, Δοξαρά, 

Ομορφοχώρι). 

8 Χωριστή 

συλλογή 

χαρτιού 

 Εγκατάσταση 50 κάδων συλλογής χαρτιού-έντυπου υλικού. 

 Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των: 

o Σχολείων 

o Δημοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης. υπηρεσιών. αθλητικών εγκαταστάσεων. 

πολιτιστικών και λοιπών υπηρεσιών. κα.). 

9 Χωριστή 

συλλογή 

γυάλινων 

συσκευασιών 

 Κατά προτεραιότητα προώθηση της επιστροφής της γυάλινης συσκευασίας σε καταστή-

ματα πώλησης (supermarkets, κάβες. κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών  

 Επέκταση του προγράμματος χωριστής συλλογής με τους κώδωνες γυαλιού και σε λοι-

πούς χώρους όπου συγκεντρώνονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καλύ-

πτοντας το σύνολο των κεντρικών σημείων του Δήμου. 

10 Χωριστή 

συλλογή 

ογκωδών 

αποβλήτων 

 Δημιουργία κινήτρων (ανταποδοτική κάρτα δημότη. βλ. μέτρο ακολούθως) για μετα-

φορά των ογκωδών από τους πολίτες στο κεντρικό πράσινο σημείο. 

 Συγκέντρωση των ογκωδών στο πράσινο σημείο με κατά προτεραιότητα εξέταση της 

επαναχρησιμοποίησης (είτε από το Δήμο είτε από κοινωνικούς ή λοιπούς φορείς). 

 Δημιουργία συστήματος συλλογής ογκωδών μέσω της τοποθέτησης skip container στα 

πράσινα σημεία συλλογής και σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.  

11 Χωριστή 

συλλογή ΑΗΗΕ 

 Εγκατάσταση συστήματος χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ στα πλαίσια της σύμβασης του 

ΦοΔΣΑ Λάρισας με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει και το Δήμο 

Κιλελέρ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

 
Προτεινόμενη 

Δράση 
Συνοπτική περιγραφή 

12 Χωριστή 

συλλογή 

ΑΦΗΣ 

 Οργάνωση των πράσινων σημείων συλλογής και του κεντρικού πράσινου σημείου. ώστε 

να δέχονται τα είδη αυτά και εν συνεχεία να παραδίδονται στα αρμόδια Συστήματα Ε-

ναλλακτικής Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά παρέχονται από το Δήμο είτε 

από άλλους φορείς. Για το σκοπό αυτό. απαιτείται στενή συνεργασία με τα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι συμβεβλημένος ο Δήμος. Η ενημέρωση αυτή θα 

πρέπει να εντάσσεται στην ετήσια προγραμματισμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του 

Δήμου. 

13 Χωριστή 

συλλογή 

μικρών 

ποσοτήτων 

επικίνδυνων 

αποβλήτων  

 Αξιοποίηση του πράσινου σημείου για τη συλλογή επικινδύνων αποβλήτων από τα νοι-

κοκυριά.  

 Ενίσχυση και παρακολούθηση λοιπών υφιστάμενων δικτύων συλλογής επικινδύνων (ό-

πως τα φαρμακεία που συλλέγουν ληγμένα φάρμακα). 

14 Χωριστή 

συλλογή 

βρώσιμων 

ελαίων 

(τηγανελαίων) 

 Οργάνωση δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς 

 Εγκατάσταση ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία της πόλης ή/και συλλογή στο πράσινο 

σημείο του Δήμου.  

 Με τη δημιουργία σχολικών διαγωνισμών συγκέντρωσης τηγανελαίου από τα νοικοκυ-

ριά των μαθητών εντός των σχολικών μονάδων. 

15 Χωριστή 

συλλογή ΑΕΚΚ 

 Η συλλογή των αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφίσεων δεν αποτελεί υποχρέωση του 

Δήμου. και για το λόγο αυτό:  

o Η συλλογή θα μπορεί να γίνεται από το Δήμο κατόπιν ειδοποίησης της αρμόδιας 

υπηρεσίας καθαριότητας και με χρέωση ώστε να ενθαρρύνεται η απευθείας μετα-

φορά τους από τους πολίτες στο πράσινο σημείο του Δήμου.   

o Υποχρέωση πολιτών για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρές ποσότητες) στο πρά-

σινο σημείο  

 Χρήση των container ογκωδών για την εναπόθεση μικρών ποσοτήτων ΑΕΚΚ (π.χ. πλα-

κίδια). 

 Σύναψη συμβάσεων με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ για 

την παραλαβή και περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΕΚΚ. 

16 Υλοποίηση 

εκστρατείας 

ευαισθητοποίη

σης 

 Στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα προγράμματα ΔσΠ που ήδη εφαρμόζο-

νται ή πρόκειται να υλοποιηθούν: 

o Ιστοσελίδα Δήμου και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook. twitter. 

κλπ.)  

o Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο και ενημερωτική αφίσα 

o Δελτία τύπου στον τοπικό τύπο 

o Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 

o Σχολικές δραστηριότητες (ενημέρωση. διαγωνισμοί. εκδηλώσεις) 

o Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλογικών φορέων. 

o Κινητό περίπτερο ενημέρωσης-stand. 

17 Λειτουργία 

ανταποδοτικής 

κάρτας 

δημοτών 

 Σχεδιασμός και λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών που θα χρησιμοποιείται κα-

τεξοχήν στα πράσινα σημεία ως εξής: 

o Οι δημότες συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά στο πράσινο 

σημείο, τα οποία ζυγίζονται και καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ο-

γκώδη. ανακυκλώσιμα. υλικά επαναχρησιμοποίησης. κλπ).  

o Για κάθε υλικό που ζυγίζεται. συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα. 

o Οι δημότες χρησιμοποιούν την κάρτα για εκπτώσεις είτε στις υπηρεσίες του Δήμου 

είτε σε συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. 

 Σύνδεση της κάρτας με τη βάση δεδομένων που διατηρεί η οικονομική υπηρεσία του 

Δήμου για τη ΔΕΗ δηλαδή. αντιστοιχίζοντας τους κατόχους των δημοτικών καρτών με 

τους υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας. 

 Δημιουργία μίας νέας κατηγορίας τέλους καθαριότητας για κατοικίες, η οποία να περι-

λαμβάνει χαμηλότερο συντελεστή για τα νοικοκυριά που μέσω της κάρτας πολιτών έ-

χουν συλλέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων. 

18 Mονάδα 

κομποστοποίησ

ης 

βιοαποβλήτων 

Για τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης εξετάζονται τρεις εναλλακτικές λύσεις: 

 Δημιουργία δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης δυναμικότητας περίπου 1.500 tn, σε 

χώρο επιλογής του Δήμου. Στη μονάδα θα μπορούν να γίνονται δεκτά και άλλα είδη 

αποβλήτων εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο (π.χ. γεωργικά, βιομηχανικά). 

 Δημιουργία διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης μαζί με το Δήμο Φαρσάλων δυ-

ναμικότητας περίπου 3.000 tn, σε χώρο στα όρια των δύο Δήμων. 
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Προτεινόμενη 

Δράση 
Συνοπτική περιγραφή 

 Δεδομένου ότι το δίκτυο μονάδων βιολογικής επεξεργασίας θα καθοριστεί σε επίπεδο 

ΠΕΣΔΑ υφίσταται και η εναλλακτική μεταφόρτωσης και μεταφοράς των βιοαποβλή-

των στην κεντρική ΜΕΑ της ΠΕ Λάρισας, η οποία σχεδιάζεται να χωροθετηθεί στο 

ΧΥΤΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός 

για τη μεταφορά των βιοαποβλήτων, καθώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη 

μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ. 

Ακολούθως γίνεται κοστολόγηση για την περίπτωση της δημοτικής μονάδας 

κομποστοποίησης.  

19 Εκσυγχρονισμό

ς υπηρεσίας 

καθαριότητας - 

Οργάνωση 

συστήματος 

διαχείρισης και 

ελέγχου 

 Εκσυγχρονισμός στόλου Α/Φ και λοιπών οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας μέσω 

τακτικής συντήρησης των οχημάτων ή αντικατάσταση με νέα. Προμήθεια νέων μηχανη-

μάτων/κάδων. 

 Οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. 

 Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου. 

 Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και 

παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ. 

 Συγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακολούθησης - Ανάθεση καθηκό-

ντων σε εργαζόμενο του Δήμου για την παρακολούθηση και οργάνωση της υλοποίησης 

του σχεδίου. 

 

 

Η αποκομιδή των αστικών αποβλήτων στον Δήμο Κιλελέρ πραγματοποιείται ως εξής: 

 Στην Δ.Ε. Κραννώνα με προσωπικό του Δήμου Κιλελέρ (μόνιμοι και συμβασιούχοι) 

 Στις Δ.Ε Αρμενίου, Κιλελέρ, Νίκαιας και Πλατυκάμπου από ιδιώτη με δικά του μέσα και προσω-

πικό βάσει σχετικής σύμβασης. 

Το δίκτυο των πράσινων κάδων συλλογής απορριμμάτων κατανέμεται στις δημοτικές ενότη-

τες ως εξής: 

 
Πίνακας 56: Κατανομή μπλε & πράσινων κάδων στον Δήμο Κιλελέρ (Τμ. Καθαριότητας Δ.Κιλελέρ, 2020) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΔΟΙ (τεμάχια) 

Μπλε  Πράσινοι  

ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Αρμένιο 30 175 

Αχίλλειο 5 60 

Νίκη 6 110 

Σωτήριο  4 80 

Μεγάλο Μοναστήρι 15 135 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΑΡΜΕΝΙΟΥ 60 560 

ΚΙΛΕΛΕΡ 

Αγροκήπιο 1 20 

Αγναντερή 4 25 

Καλαμάκι 8 80 

Κιλελέρ 10 110 

Κοκκίνες 1 25 

Λοφίσκος 1 35 

Μέλισσα 4 82 

Νέο Περιβόλι 5 105 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΚΙΛΕΛΕΡ 34 482 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

Αγ. Ανάργυροι 9 126 

Μεσοράχη 3 22 

Άγιος Γεώργιος 4 35 

Βούναινα 5 45 

Άνω Βούναινα 2 13 

Δοξαρά 2 43 

Κραννώνας 2 26 

Κάμπος 2 27 

Κυπάρισσος 3 43 

Αγία Παρασκευή 1 6 

Μαυροβούνι & Κρύα Βρύση 3 47 

Μικρό Βουνό  3 47 
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Ψυχικό 2 40 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 41 520 

 

Νίκαια 111 

550  

(+4 υπόγειοι 2,5 m3) 

Δίλοφο  3 48 

Ζάππειο 8 108 

Μύρα 3 47 

Σοφό 5 50 

Καλό Νερό 3 45 

Μοσχοχώρι 3 40 

Κυπαρίσσια  1 25 

Νέα Λεύκη 9 40 

Νέες Καρυές 12 108 

Χαρά 3 55 

 Οδός Φαρσάλων 0 122 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 161 1.238 

 

Γαλήνη 26 180 

Γλαύκη 19 140 

Πρόδρομος 1 6 

Ελευθέριο 6 90 

Μελία 7 90 

Αναγέννηση 1 27 

Μόδεστος 2 30 

Μελισσοχώρι 19 130 

Νάματα 0 24 

Ομορφοχώρι 14 130 

Πλατύκαμπος 30 

420 

(+4 υπόγειοι 2,5 m3) 

Χάλκη 46 

290 

(+4 υπόγειοι 2,5 m3) 

 Οδός Αγιάς 0 25 

 Οδός Συκουρίου 0 120 

 Οδός Βόλου 0 150 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 171 1.852 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 467 4.652 

 

Δεδομένου ότι ο αντίστοιχος αριθμός το 2012 ήταν 3.915 κάδοι (πηγή : Ε.Π Δ.Κιλελέρ 2013-

14), το 2015 ήταν 4.393 (πηγή : Ε.Π Δ.Κιλελέρ 2015-19) ενώ τώρα ανέρχεται σε 4.652, συμπεραί-

νεται ότι το δίκτυο των πράσινων κάδων μεγαλώνει προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες. 

Μετά την συλλογή τους, τα απορρίμματα οδηγούνται για ταφή στον Χώρο Υγειονομικής Τα-

φής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ν. Λάρισας, ο οποίος βρίσκεται τοποθεσία «Μαυρόλιθος» του Δή-

μου Τεμπών και λειτουργεί υπό την ευθύνη του  ΦΟΣΔΑ Ν.Λάρισας. Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. (Φορείς Διαχεί-

ρισης Στερεών Αποβλήτων) είναι οι αρμόδιοι φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για την ε-

ξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων, και ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση 

και διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

Επισημαίνεται ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουν κλείσει και αποκατασταθεί όλοι οι Χώροι 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Κιλελέρ. 

Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΚΑ, 

οι ποσότητες των αποβλήτων έχουν ως εξής : 

 

 

 

 
Πίνακας 57 : Παραγωγή απορριμμάτων στον Δήμο Κιλελέρ ανά κατηγορία αποβλήτου (πηγή: ΗΜΑ ΥΠΕΚΑ) 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (tn) 
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  Κωδικός ΕΚΑ 

αποβλήτου 
2015 2016 2017 2018 2019 

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 6.630,71 6.632,52 6.352,47 6.450,83 6.396,52 

15 01 06 µεικτή συσκευασία   ανακυκλώσιμων 513,70 526,44 587,13 659,65 719,52 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 7,56 8,82 17,57 17,66 25,17 

17 09 04 
µείγµατα  αποβλήτων  δοµικών  κατασκευών  και  

κατεδαφίσεων 
    425,76 

17 05 04 χώµατα και πέτρες     576,86 

15 01 02 πλαστική συσκευασία     1,19 

ΣΥΝΟΛΟ  7.151,97 7.167,78 6.957,17 7.128,14 8.145,02 

 

Παράλληλα μετά το πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων πραγματοποιείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα η πλύση των κάδων από ιδιώτη με την χρήση ειδικού οχήματος πλυντηρίου 

κάδων. 

 

Ανακύκλωση συσκευασιών/γυαλιού 
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 57, στον Δήμο Κιλελέρ έχει αναπτυχθεί ένα αξιόλογο  δί-

κτυο 467 μπλε κάδων ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (μέχρι 

το 2012, στο πρόγραμμα συμμετείχε μόνο η Δ.Ε Νίκαιας με 80 κάδους ενώ το 2014 ήταν 396). 

 

Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών.  

Η συλλογή των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών – μπαταριών γίνεται σε ειδικούς 

κάδους σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου (σχολεία, δημοτικά και δημόσια κτίρια. κλπ.) καθώς και 

εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε συνεργασία με την 

ΑΦΗΣ Α.Ε. 

 

Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

 Με την υπ΄αριθμ. 245/2016 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΩΔΛΣΩΕΝ-Σ30) , ξεκίνησε η 

εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Κιλελέρ με τη συνεργασία της εταιρείας 

“ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.”. 

Σύμφωνα με το Ν.2939/2001 εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της 

Ε.Ε, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έτσι ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική 

διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων συμμετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών 

προγραμμάτων συνεργαζόμενοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρμόδιους 

φορείς. 

 

Λοιπά ειδικά ρεύματα αποβλήτων 

Η ύπαρξη πολλών περιοχών με βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα (κυρίως στις 

Δημοτικές Ενότητες Νίκαιας και Πλατυκάμπου) έχει δημιουργήσει την ανάγκη διαχείρισης και 

ρευμάτων αποβλήτων μη αστικού τύπου (ρετάλια, γυαλιά, λάστιχα, μεταλλικά αντικείμενα κ.α.). Ως 

προσωρινή λύση έχουν τοποθετηθεί «container» σε επιλεγμένα σημεία, στα οποία εναποτίθενται τα 

παραπάνω ειδικά ρεύματα αποβλήτων πριν την μεταφορά τους από ιδιώτη στο τελικό σημείο 

διάθεσης -μετά την πιθανή διαλογή μέρους αυτών- στον ΧΥΤΑ Λάρισας. 

Η έντονη αγροτική δραστηριότητα σε όλη την περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, σε συνδυασμό με 

την εντατικοποίηση των καλλιεργειών και την αυξανόμενη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, 

κατέστησε αναπόφευκτη την άμεση λήψη μέτρων για την αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής 

μόλυνσης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των 

κενών συσκευασιών με το λίγο μεν σε ποσότητα αλλά εξαιρετικά ρυπογόνο και τοξικό υγρό 

υπόλειμμα. 
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Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης των κενών συσκευασιών.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά στο Κιλελέρ το 2013 με σκοπό τη διερεύνηση των πλέον 

κατάλληλων μεθόδων για τη συλλογή των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. Το 2014 

επεκτάθηκε στους Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Τεμπών, Τύρναβου και Φαρσάλων σε 

συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), το Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νομού 

Λάρισας, το Σύλλογο Ιδιωτών Γεωπόνων του Νομού Λάρισας, το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Λαρίσης, 

την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΠΕΠΤΕΓ), το Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας και τους φορείς Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΕ και Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών «ΘΕΣΤΟ». 

Το πιλοτικό διενεργείται στο πλαίσιο του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α/27.01.2012: «Διάθεση 

γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»), ο οποίος 

ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ορθολογική χρήση των Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων. Σύμφωνα λοιπόν με τη Νομοθεσία από το 2015-2016 οι αγρότες οφείλουν να είναι 

συμβεβλημένοι σε πρόγραμμα διαχείρισης των κενών συσκευασιών και να προσκομίζουν 

δικαιολογητικά και βεβαιώσεις συμμετοχής για να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 

πολλαπλή συμμόρφωση. 

Πριν την εφαρμογή του πιλοτικού έγιναν εκπαιδεύσεις των παραγωγών του Δήμου από τον 

ΕΣΥΦ σε συνεργασία και με την παρουσία της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

ΠΕ Λάρισας σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές και τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων 

(πηγή : ΕΣΥΦ). 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συγκέντρωση των κενών συσκευασιών σε επιλεγμένα 

σημεία και την περισυλλογή τους από ειδικό ιδιωτικό συνεργείο, αφού έχει προηγηθεί πλύση του 

περιεχομένου. 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης κενών συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων στον Δήμο Κιλελέρ τα έτη 2013, 2014 και 2020, παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. Σύμφωνα με αυτόν, καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση στην συλλεχθείσα ποσότητα και 

στον αριθμό των συμμετεχόντων αγροτών, , πιστοποιώντας έτσι  όχι μόνο την δυναμική της 

συγκεκριμένης δράσης αλλά και την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας των 

αγροτών αφού κάθε αγρότης παραδίδει κατά μέσο όρο πολύ μεγαλύτερη ποσότητα (2013: 3,9 kg, 

2014: 5,5 kg,  και 2020: 8,3 kg). 

 
Πίνακας 58: Πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στον Δήμο Κιλελέρ τα έτη 2013, 2014 & 2020 

(ΕΣΥΦ, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας) 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (kg/έτος) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2013 335 87 3,9 

2014 1.029 187 5,5 

2020 2.820 338 8,3 

 

Επισημαίνεται ότι στο μέλλον θα είναι υποχρεωτική η ασφαλής και με συγκεκριμένες προδιαγραφές 

διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η ανεξέλεγκτη απόθεση αδρανών υλικών (μπάζα κ.λ.π.) σε 

πολυάριθμα σημεία του Δήμου, ενώ  σε πολλές  περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες 

επιπτώσεις (π.χ. απόρριψη σε αρδευτικά, αποστραγγιστικά  ή αποχετευτικά κανάλια, ρέματα, 

βιοτόπους κ.λ.π). 

Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Κιλελέρ έχει θέσει ως προτεραιότητα –σε συνδυασμό με άλλες 

επιμέρους δράσεις μικρότερης κλίμακας- και έχοντας υπόψη την «Μελέτη χωροθέτησης, 

κατασκευής και λειτουργίας Πράσινων Σημείων στην ΠΕ Λάρισας» που συντάχθηκε από την ΕΠΤΑ 

Α.Ε. για λογαριασμό του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων Ν.Λάρισας/ΦοΔΣΑ Λάρισας (Ιούνιος 2015) καθώς και τον Εθνικό και Περιφερειακό 
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Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ αντίστοιχα), την ανάπτυξη δικτύου πράσινων 

σημείων που θα καλύψουν την εδαφική του περιφέρεια. 

Πρόσφατα, με την υπ΄αριθμ. 39/31.8.2020  Πράξη Υπουργικού  Συμβούλιου, εγκρίθηκε το 

Εθνικό Σχέδιο  Διαχείρισης Απόβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) περιόδου 2020-2030 (ΦΕΚ 185Α/29.9.2020). 

 

1.2.1.5.2 Πράσινο 

 Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των οικισμών και γενικότερα της έκτασης του Δήμου 

Κιλελέρ, προκύπτει η ανάγκη διατήρησης σε καλή κατάσταση από άποψη ευπρεπισμού και 

καθαριότητας πάρα πολλών κοινοχρήστων χώρων και χρήσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με 

τον Δήμο και την ποιότητα ζωής. 

Στα πλαίσια αυτά το μεγαλύτερο θέμα αποτελεί η διαχείριση και συντήρησης πολλών και με 

μεγάλη διασπορά χώρων πρασίνου (πάρκα, γήπεδα, αλσύλλια, μικροί κοινόχρηστοι χώροι) οι οποίοι 

παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες: 

 
Διάγραμμα 16 : Χώροι πρασίνου στην Δ.Ε Αρμενίου 

 

 
Διάγραμμα 17 : Χώροι πρασίνου στην Δ.Ε Κιλελέρ 
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Διάγραμμα 18  : Χώροι πρασίνου στην Δ.Ε Κραννώνα 

 

 
Διάγραμμα 19: Χώροι πρασίνου στην Δ.Κ. Νίκαιας 
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Διάγραμμα 20: Χώροι πρασίνου στην Δ.Ε. Πλατυκάμπου 

 

 Η συνολική εικόνα του Δήμου Κιλελέρ σε ότι αφορά τους χώρους πρασίνου, αποτυπώνεται 

παραστατικά ως εξής: 

 

 
Διάγραμμα 21: Ποσοστιαία κατανομή χώρων πρασίνου Δήμου Κιλελέρ 

 

 Στα πλαίσια των παρεμβάσεων βελτίωσης των χώρων πρασίνου, ο Δήμος Κιλελέρ έχει 

εντάξει σε χρηματοδοτικά προγράμματα τα εξής έργα: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» (ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0011065043) 

ΠΑΑ 2024-20 Μέτρο  19:  «Στήριξη  για  τοπική ανάπτυξη  μέσω του LEADER» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά στην πλήρη ανακατασκευή της πλατείας της τοπικής κοινότητας Μελισσοχωρίου 

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι: 

    1. Καθαίρεση πλακόστρωτων τμημάτων με παράλληλη αποκατάσταση τμήματος των επενδεδυμένων επιφανειών και δη-

μιουργία χώρων 

πρασίνου. 

    2. Κατασκευή εξέδρας. 

    3. Κατασκευή δικτύου άρδευσης. 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

    4. Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πλατείας. 

    5. Έργα κατασκευής πεζοδρομίων. 

    6. Εργασίες διαμόρφωσης - φύτευσης - ανάπλασης της περιοχής σε έκταση 5.000 m2. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ/Άξονας Προτεραιότητας 1: Αστική 

Αναζωογόνηση» ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων στο κέντρο του οικισμού της Νίκαιας, επί της οδού Κων. Καραμανλή από την 

διασταύρωσή της με την οδό Φαρσάλων και για μήκος 700 μέτρων μέχρι το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου και την 

παράλληλη διαμόρφωση χώρων πρασίνου στον αυτό άξονα. Ο δρόμος στον οποίον εκατέρωθέν του γίνεται η ανάπλαση των 

πεζοδρομίων είναι κοινοτική οδός η οποία συνδέει τον οικισμό της Νίκαιας με τον οικισμό της Χάλκης.   

 

1.2.1.6 Ύδρευση-Άρδευση 

1.2.1.6.1 Ύδρευση 

Οι υδρευτικές ανάγκες του Δήμου Κιλελέρ καλύπτονται αποκλειστικά  από υπόγεια ύδατα. 

Ο Δήμος υδροδοτείται κατά βάση από υδρευτικές γεωτρήσεις ιδιοκτησίας της Δημοτικής Επιχείρη-

σης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ). Το δίκτυο υδροδοτεί και τους κρουνούς υδρο-

ληψίας και πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων. 

Η χωροθέτηση του δικτύου (γεωτρήσεις, δεξαμενές/υδατόπυργοι, την ευθύνη διαχείρισης του 

οποίου έχει η ΔΕΥΑΚ, παρουσιάζονται αναλυτικά ως εξής (πηγή: ΔΕΥΑΚ) : 

 
Πίνακας 59 : Δίκτυο υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ, 2020) 

Α/Α 
ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΗΣ 

Η 

(m) 

Ο
ΙΚ

ΙΣ
Κ

Ο
Σ

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ-

ΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙ-

ΣΜΟΙ 

Ισχύς 

Κινη-

τήρα 

Μανομε-

τρικό ύ-

ψος 

Βάθος 

Αναρρό-

φησης 

Διατομή/υλικό Κα-

ταθλιπτικών Αγω-

γών 

1 Αχίλλειο 59 √ 40 150 130 4" Σιδεροσωλήνας Αχίλλειο 

2 Μ.Μοναστήρι 1 87 √ 50 220 120 4" Σιδεροσωλήνας Μ.Μοναστήρι 

3 Μ.Μοναστήρι 2 386 √ 60   120 4'' Σιδεροσωλήνας Μ.Μοναστήρι 

4 Αγναντερή 1 449 √ 40 190 150 Φ110 PVC Αγναντερή 

5 Αγροκήπιο 123 √ 30 195 150 4" Σιδεροσωλήνας Αγροκήπιο 

6 Καλαμάκι (Χάμου) 53 √ 50 90 60 4" Σιδεροσωλήνας Καλαμάκι 

7 Κιλελέρ (Μεριάς 2) 87 √ 100 190 120 Φ200 PE 

Νίκη, Σωτήριο, Αρ-

μένιο, Μέλισσα, Λο-

φίσκος 

8 
Κιλελέρ (Άσφαλ-

τος) 
113 √ 100 180 147 Φ200 PE 

Νίκη, Σωτήριο, Αρ-

μένιο, Μέλισσα, Λο-

φίσκος 

9 Κιλελέρ (Γήπεδο) 80 √ 40 180 140 Φ110 PVC Κιλελέρ,Κοκκίνες 

10 Κιλελέρ (Μεριάς 1) 81 √ 50 200 140 Φ160 PVC Κιλελέρ,Κοκκίνες 

11  Νέο Περιβόλι 1 176 √ 70 230 170 Φ140 PVC Ν.Περιβόλι 

12 
Νέο Περιβόλι (Πε-

ριστεριώνες) 
132 √ 125 280 180 Φ160 PVC 

Μοσχοχώρι, Κυπα-

ρίσσια 

13 Βούναινα 191 √ 50 170 150 3" PVC  Βούναινα 

14 Δοξαρά 200 √ 50 205 185 3" Σιδεροσωλήνας  Δοξαρά 

15 Κυπάρισσος 246 √ 60 285 250 Φ110 PVC Κυπάρισσος 

16 Μαυροβούνι 112 √ 50 180 160 Φ110 PE 
Μαυροβούνι, Κρύα 

Βρύση 

17 Μικρό Βουνό 138 √ 50 180 120 Φ110 PVC Μ.Βουνό 
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18 
Ψυχικό 

(Καρασουλούκια) 
290 √ 125 260 160 

Φ125 PE Κυπάρρισ-

σος (υπό κατάργηση), 

Φ200 PE  (για νέα δε-

ξαμενή) 

Ψυχικό, Κυπάρισσος, 

Αγ.Γεώργιος, Αγία 

Παρασκευή, Ζάππειο, 

Δίλοφο, Χαρά 

19 Μύρα 1 284 √ 50 250 220 Φ110 PE 
Μύρα, Σοφό, Καλό 

Νερό 

20 Μύρα 2 287 √ 50 250 220 
Φ110 Σιδεροσωλήνας 

Φ110 PE 

Μύρα, Σοφό, Καλό 

Νερό 

21 Ν.Λεύκη 135 √ 30 180 160 3'' Σιδεροσωλήνας Ν.Λεύκη 

22 Άγιος Νικόλαος Γ1 61 √ 150 120 25 Φ200 Σιδεροσωλήνας 
Πλατύκαμπος, Γα-

λήνη, Μόδεστος, Με-

λία, Αναγέννηση, 

Γλαύκη, Νάματα, 

Πρόδρομος 
23 Άγιος Νικόλαος Γ2 60 √ 125 120 25 Φ200 Σιδεροσωλήνας 

24 Ελευθέριο 79 √ 15 60 40 4" Σιδεροσωλήνας Ελευθέριο 

25  Χάλκη (Άλσος) 80 √ 50 180 120 Φ110 PE 
Χάλκη 

26 Χάλκη (Ρίζος) 85 √ 40 180 150 Φ160 PVC 

 
Πίνακας 60 : Δίκτυο υδρευτικών δεξαμενών Δήμου Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ, 2020) 

Α/Α ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 
H 

(m) 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΔΕΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δίκτυα Εισαγωγής  Δίκτυα Εξαγωγής 

1.  Άγιος Νικόλαος 156 √ ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ 

2.  
Πλατύκαμπος 

(Κεντρικός) 
68 √ 

Φ315 PE ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΜΕ Φ 

160 ΣΙΔΕΡΟ 

2 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Φ 160 ΣΙΔΕΡΟ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΓΑΛΗΝΗ 

3.  Γλαύκη 61 × 3΄΄ ΣΙΔΕΡΟ 3΄΄ ΣΙΔΕΡΟ 

4.  Μελία 60 √ 
Φ 125 PE ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΜΕ 3΄΄ 

ΣΙΔΕΡΟ 
3΄΄ ΣΙΔΕΡΟ 

5.  Χάλκη 109 √ Φ 160 ΣΙΔΕΡΟ Φ 160 ΣΙΔΕΡΟ 

6.  Καλαμάκι 1 153 √ Φ90 Φ75 

7.  Κιλελέρ  83 × Φ250 PVC Φ250 PVC 

8.  Κιλελέρ (Δίδυμες) 125 √ Φ200 PE Φ200 PE 

9.  Νέο Περιβόλι 179 √ Φ 140 PVC Φ125 PVC 

10.  Μέλισσα 55 √ Φ125 PE 3" ΣΙΔΕΡΟ 

11.  Αχίλλειο 51 √ 4"  ΣΙΔ.+ΑΝΕΒΑΣΜΑ 3" 3΄΄ ΣΙΔΕΡΟ 

12.  Αρμένιο  57 √ Φ125 PE 3΄΄ ΣΙΔΕΡΟ 

13.  Σωτήριο 49 × Φ90 PE, ΑΝΕΒΑΣΜΑ Φ110 ΣΙΔ. 
Φ90 ΣΙΔ., ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ 

Φ110 ΣΙΔ. 

14.  Νίκη 51 √ Φ90 PE, ΑΝΕΒΑΣΜΑ 3" ΣΙΔ. 
Φ90 PE, ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ 3" 

ΣΙΔ. 

15.  Μοσχοχώρι 154 × 
Φ 125 PE ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΜΕ 4΄΄ 

ΣΙΔΕΡΟ 
Φ160 PVC 

16.  Μύρα 336 × 2 ΕΙΣ. Φ 110 PE  
4, 2 ΕΞ. Φ110 PVC, 2 Φ63 

PVC 

17.  Δίλοφο 249 × 
Φ110 PE ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΑ Φ160 

ΣΙΔΕΡΟ 
Φ90 PE 

18.  Ζάππειο 212 × Φ200 ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΕΞΩ Φ160 PE 
Φ250 ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΕΞΩ Φ90 

PE 

19.  Κυπάρισσος 281 × 

ΠΑΛΙΑ Φ125 ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕ-

ΒΑΣΜΑ 5" ΚΑΙ Φ160 ΣΙΔΕΡΟ ΚΑ-

ΤΕΒΑΣΜΑ, ΝΕΑ Φ200 ΣΙΔΕΡΟ,  

Φ250 PE ΑΠΌ ΨΥΧΙΚΟ 

Φ315 PE ΚΑΙ  ΜΕ ΣΥ-

ΣΤΟΛΗ Φ200 PE ΓΙΑ ΖΑΠ-

ΠΕΙΟ,ΧΑΡΑ, Φ110 ΓΙΑ ΚΥ-

ΠΑΡΙΣΣΟ (ΠΑΛΙΑ)/ Φ250 

PE (ΝΕΑ) 

20.  Ψυχικό ΝΕΑ 310 × Φ200    ΣΙΔΕΡΟ, Φ200 PE ΔΙΚΤΥΟ 
Φ250   ΣΙΔΕΡΟ, Φ250 PE ΔΙ-

ΚΤΥΟ 

21.  Άγ. Γεώργιος 212 × Φ150 ΣΙΔΕΡΟ , Φ110 PE ΔΙΚΤΥΟ 
Φ150 ΣΙΔΕΡΟ, Φ110 PE ΔΙ-

ΚΤΥΟ 

22.  Μικρό Βουνό 185 √ 
Φ110 PVC ME ΑΝΕΒΑΣΜΑ 4" ΣΙ-

ΔΕΡΟ 

Φ90 PVC ME ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ 

4" ΣΙΔΕΡΟ 

23.  Μαυροβούνι 136 × 
Φ110 PVC ME ΑΝΕΒΑΣΜΑ 4" ΣΙ-

ΔΕΡΟ 

Φ110 PVC ME ΚΑΤΕΒΑ-

ΣΜΑ 4" ΣΙΔΕΡΟ 
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24.  Ελευθέριο 59 √ 3" ΣΙΔΕΡΟ 3" ΣΙΔΕΡΟ 

25.  Νάματα 52 × 3" ΣΙΔΕΡΟ 3" ΣΙΔΕΡΟ 

26.  Αναγέννηση 61 × 4" ΣΙΔΕΡΟ 4" ΣΙΔΕΡΟ 

27.  Μόδεστος 60 × 3" ΣΙΔΕΡΟ 3" ΣΙΔΕΡΟ 

28.  Αγναντερή 405 × Φ110 PVC, Φ110 ΣΙΔ. Φ110 PVC, Φ110 ΣΙΔ. 

29.  Μ.Μοναστήρι 163 × 4" ΣΙΔ. Φ160 PVC 

30.  Αγροκήπιο 160 × Φ110 PVC Φ110 PVC 

31.  Χαρά 241 √ Φ110 PVC Φ63 PVC 

32.  Δοξαράς 222 × Φ90 PVC Φ110 PVC 

33.  Βούναινα 218 ×    Φ90 PVC 

34.  Αγ. Παρασκευή 341 × Φ90 PVC Φ90 PVC 

35.  Κρύα Βρύση 128 × Φ90 PVC Φ90 PVC 

 

Οι παροχές ανά οικισμό για τα έτη 2014 & 2019 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί που εξυπηρετούνται από την ΔΕΥΑΛ) 
 

Πίνακας 61 : Αριθμός παροχών και καταναλώσεις ετών 2014 & 2019 οικισμών Δήμου Κιλελέρ αρμοδιότητας ΔΕΥΑΚ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2014 2019 
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) 

ΑΡΜΕΝΙΟ 367 92.085 398 62.216 

ΑΧΙΛΛΕΙΟ 72 24.202 79 16.336 

ΝΙΚΗ 124 28.727 134 19.517 

ΣΩΤΗΡΙΟ 123 30.896 134 20.636 

Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 327 72.872 372 33.233 

Δ.Ε ΑΡΜΕΝΙΟΥ 1.013 248.782 1.117 151.938 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 334 64.149 282 47.572 

ΚΙΛΕΛΕΡ 219 41.698 223 31.147 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ 47 8.547 52 5.606 

ΛΟΦΙΣΚΟΣ 47 11.863 52 6.359 

ΜΕΛΙΣΣΑ 132 23.160 142 19.383 

Ν. ΠΕΡΙΒΟΛΙ 273 62.213 271 48.858 

ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 101 23.420 105 23.088 

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 38 7.940 40 5.907 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 1.191 242.990 1167 187.920 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118 21.686 136 15.594 

ΔΟΞΑΡΑ 147 28.118 176 17.811 

ΒΟΥΝΑΙΝΑ 152 30.393 181 23.590 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 183 30.633 205 22.000 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 188 37.195 188 24.739 

Μ.ΒΟΥΝΟ 160 26.646 154 19.731 

ΨΥΧΙΚΟ 115 18.131 107 13.728 

Δ.Ε ΚΡΑΝΝΩΝΑ 1.063 192.802 1.147 137.193 

ΖΑΠΠΕΙΟ 296 51.575 405 41.029 

ΧΑΡΑ 144 19.369 179 20.120 

Ν. ΛΕΥΚΗ 122 17.225 165 14.527 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 85 13.478 108 8.431 

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 99 23.032 121 17.603 

ΔΙΛΟΦΟΣ 98 14.211 142 9.811 

ΣΟΦΟ 108 20.317 123 18.462 

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ 142 19.080 192 17.415 

ΜΥΡΑ 147 24.788 189 21.538 

Δ.Ε ΝΙΚΑΙΑΣ 1.241 203.075 1.624 168.936 

ΧΑΛΚΗ 817 161.379 961 137.393 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 174 39.455 216 37.548 

ΓΑΛΗΝΗ 448 122.905 544 123.945 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 727 134.288 836 118.598 
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ΓΛΑΥΚΗ 306 45.799 361 50.611 

ΝΑΜΑΤΑ 59 10.942 68 8.463 

ΜΕΛΙΑ 309 55.315 377 49.467 

Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 2.840 570.083 3.363 526.025 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 7.348 1.476.576 8.418 1.172.012 

 

 Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει μια αύξηση των παροχών κατά 14,6% 

αλλά ταυτόχρονα μια μείωση στην κατανάλωση κατά 20,6%. Αυτό μεταφράζεται σε μια μέση 

κατανάλωση 139,2 m3/παροχή το 2019 σε σχέση με τα 200,9 m3/παροχή το 2014. 

Η ΔΕΥΑΛ εξυπηρετεί τους παρακάτω οικισμούς του Δήμου Κιλελέρ : 

1. Αγ. Ανάργυροι, Μεσοράχη της Κοινότητα Αγ. Αναργύρων  και Κραννώνας, Κάμπος της 

Κοινότητα Κραννώνα Δ.Ε. Κραννώνα (σχετ. υπ’ αριθμ. 168/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κιλελέρ περί αποχώρησης από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Ελευθερών και την 

ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Λάρισας. 

2. Νίκαια, Νέες Καρυές Δ.Ε Νίκαιας, Μελισσοχώρι και Ομορφοχώρι Δ.Ε Πλατυκάμπου (σχετ. 

υπ΄αριθμ. 4/2013 απόφαση Δ.Σ ΔΕΥΑΚ και 26/2013 απόφαση επικύρωσης Δ.Σ Κιλελέρ) 

Οι καταναλώσεις και οι παροχές για τους οικισμούς που εξυπηρετούνται από την ΔΕΥΑΛ 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Πίνακας 62 : Αριθμός παροχών και καταναλώσεις ετών 2014 & 2019 οικισμών Δήμου Κιλελέρ αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Λάρι-

σας  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3/έτος) ΠΑΡΟΧΕΣ 

2014 2019 2014 2019 

Άγιοι Ανάργυροι 61.940 48.403 342 266 

Μεσοράχη 19.245 18.867 90 80 

Κραννώνας 12.194 13.691 67 45 

Κάμπος 9.610 9.681 39 37 

Νίκαια 262.365 254.274 1.496 1444 

Νέες Καρυές 45.682 35.626 289 248 

Μελισσοχώρι 84.835 81.634 480 422 

Ομορφοχώρι 53.346 49.392 418 330 

ΣΥΝΟΛΟ 549.217 511.568 3.221 2.872 

 

 Σε ότι αφορά τους οικισμούς αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Λάρισας, παρατηρείται μείωση και στον 

αριθμό και στην ποσότητα κατανάλωσης με την μέση ετήσια κατανάλωση να αυξάνεται λίγο από 

170,5 m3/παροχή  το 2014 σε 178,1 m3/παροχή  το 2019. 
 

Στον τομέα της υδρευσης εκτελούνται είναι ενταγμένα μέσα σε διάφορα χρηματοδοτικά 

προγράμματα τα παρακάτω μεγάλα έργα:  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5001321 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-

20 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΚ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5001266 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-

20 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000661 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ 

ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών έργου  «Επιχορήγηση των ΟΤΑ της χώρας για 

τηναντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» 2001ΣΕ05500002 

Π/Υ €  137.641,43 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι ποσού 33.033,94 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

 

1.2.1.6.2 Άρδευση 

 Οι αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών τους χρησιμοποιούν κυρίως ιδιωτικές 

γεωτρήσεις οι περισσότερες από αυτές είναι ηλεκτροδοτημένες και με μεγάλο βάθος άντλησης. 

 Ο Δήμος Κιλελέρ προχώρησε μέσω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε 

τροποποιήσεις θεμάτων που σχετίζονται με την άρδευση και συγκεκριμένα: 

 με την υπ΄αριθμ. 49/2013, μεταβίβασε στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ την διαχείριση της   υπηρεσίας 

άρδευσης του Δήμου που συνίσταται, στη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων και στην είσπραξη 

των τελών άρδευσης. 

 με την υπ΄αριθμ. 91/2013, τροποποίησε τη συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Κιλελέρ (ΦΕΚ 

1055Β/30-5-2011), συμπεριλαμβάνοντας στον σκοπό αυτής και τη μελέτη, κατασκευή,   συντή-

ρηση, εκμετάλλευση έργων μεταφοράς, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων   ύδρευσης, άρ-

δευσης  και αποχέτευσης  ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και   των μονάδων επεξεργα-

σίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. 

 με την 169/2013 απόφαση, παραχώρησε στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ 28 αρδευτικές γεωτρήσεις σύμ-

φωνα (22 ενεργές) με τον παρακάτω πίνακα 
 
Πίνακας 63 : Κατανομή παραχωρημένων στην ΔΕΥΑΚ γεωτρήσεων άρδευσης ανά Κοινότητα (αρ. 169/2013 αποφ Δ.Σ 

Κιλελέρ) 

Α/Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΗ 

1 

ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

ΑΜΠΕΛΙΑ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ) 

2 ΓΗΠΕΔΟ 

3 ΔΕΝΔΡΑΚΙ  

4 ΚΥΡΙΑΖΩ 

5 ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ) 

6 ΜΠΑΡΟΥΤ ΜΑΓΟΥΛΑ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ) 

7 ΣΠΑΝΕ’Ι’ΚΟ 

8 ΣΤΡΑΒΟ 

9 ΧΑΜΟΥ 

10 

ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

ΣΥΚΙΕΣ  

11 ΑΓΡΙΕΛΙΑ 

12 ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ  

13 ΑΒΕΡΑΔΕΣ  

14 ΑΒΕΡΑΔΕΣ – ΒΟΥΝΟ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ) 

15 
ΚΙΛΕΛΕΡ  

ΣΟΒΑΤΙ  

16 SR76  
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17 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

ΜΙΚΡΟΥ  ΒΟΥΝΟΥ 

ΓΚΙΟΛΙ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 

18 ΜΑΥΡΟΓΙΑ 

19 ΕΞΑΡΙΑ 

20 ΤΡΙΑΝΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ  

21 ΤΡΙΑΝΤΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗ 

22 

ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΕΝΔΡΑ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ) 

23 ΣΤΡΑΒΟΛΑΚΙΑ 

24 ΔΟΓΑΤΖΙ 

25 ΚΛΑΔΙΑ 

26 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  (ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ) 

 

 

 

Ο Δήμος Κιλελέρ έχει στην κατοχή του 17 ενεργές-σε χρήση αρδευτικές γεωτρήσεις. Η 

κατανομή αυτών των γεωτρήσεων ανά Δημοτική Ενότητα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 64 : Κατανομή δημοτικών γεωτρήσεων άρδευσης (ενεργών-σε χρήση) ανά Κοινότητα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΝΙΚΑΙΑ 6 

ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ 1 

ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2 

ΧΑΡΑ 1 

ΔΙΛΟΦΟΣ 1 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΧΑΛΚΗ 1 

ΚΙΛΕΛΕΡ ΑΓΝΑΝΕΡΗ 1 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟ 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 17 

 

Επιπλέον, ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των μη χρησιμοποιούμενων 

γεωτρήσεων – πηγών υδροληψίας. 

Μέρος των Δημοτικών ενοτήτων Πλατυκάμπου, Κιλελέρ, Αρμενίου αρδεύονται από  

χωριστό δίκτυο με αρδευτικά κανάλια. Το τμήμα δηλαδή βορείως της ΠΕΟ Λάρισας–Βόλου 

αρδεύεται από τα νερά του Πηνειού, ενώ γίνεται και επιφανειακή συλλογή υδάτων σε ταμιευτήρες. 

Η διαχείριση των νερών αυτών γίνεται από τον ΤΟΕΒ Πηνειού και τον ΤΟΕΒ Κάρλας. Στη δημοτική 

Ενότητα Κραννώνα υπάρχει ο ταμιευτήρας Μαυροβουνίου από τον οποίο αρδεύονται εκτάσεις της 

Τοπικής Κοινότητας Μαυροβουνίου, η διαχείριση του γίνεται από τον ΤΟΕΒ Ταουσάνης.  

Στον ΤΟΕΒ Πηνειού υπάγονται οι παρακάτω εκτάσεις : 

 Μελισσοχωρίου (11.143 στρ) 

 Γαλήνης-Πλατυκάμπου (28.705 στρ) 

 Κιλελέρ (11.375 στρ) 

 

Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις για την βελτίωση του αρδευτικού δικτύου, έχει ενταχθεί στο Πρό-

γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» 

με τα εξής στοιχεία https://kileler.gov.gr/erga-paa-leader.html:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 

0016029040) 

ΠΑΑ 2024-20 
Μέτρο 4 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» / 

Δράση  4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων: 

1)  στην  Τ.Κ.Μικρού Βουνού ΔΕ Κραννώνα με την κατασκευή νέων αγωγών  μεταφοράς  νερού συνολικού μήκους 

16024 μ 

2) στην Τ.Κ  Νέου Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση Αβεράδες) με την κατασκευή νέων αγωγών συνολικού μήκους 8385 

μ  

3)  στην  Τ.Κ.  Νέου  Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση 

Ξηροβούνι)  με  την  κατασκευή  νέων  αγωγών  συνολικού  μήκους 4600 μ. 

https://kileler.gov.gr/erga-paa-leader.html
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Οι νέοι υπόγειοι αγωγοί  θα εξοικονομήσουν σημαντικές ποσότητες νερού και ενέργειας καθώς   θα   υποκαταστήσουν 

μερικώς επιφανειακό δίκτυο, από ταχυσύνδετους χαλύβδινους σωλήνες και πεπαλαιωμένο υπόγειο δίκτυο από 

σωλήνες PVC. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Ανάλογες παρεμβάσεις έχει υλοποιήσει και υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από δικούς της 

πόρους μέσα από το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗ-

ΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.ΚΙΛΛΕΛΕΡ» προϋπολογισμού 245.000,00 € που βρίσκεται σε φάση δημοπράτη-

σης. Αφορά στις εργασίες για την ανόρυξη και αξιοποίηση δύο νέωνυδρευτικών γεωτρήσεων σε α-

ντικατάσταση δύο υφισταμένων, στους οικισμούς της Δήμητρας και του Ψυχικού του Δήμου Κιλε-

λέρ, Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΠΕ Λάρισας. 

 Στον οικισμό της Δήμητρας θα πραγματοποιηθεί ανόρυξη και αξιοποίηση νέας υδρευτικής 

γεώτρησης βάθους 70 μέτρων, στη θέση «Άγιος Νικόλαος» για την αντικατάσταση υφιστά-

μενης γεώτρησης η οποία λόγω των συνεχών βλαβών δεν μπορεί να καλύψει πλέον τις ανά-

γκες ύδρευσης της περιοχής. Με την παραπάνω γεώτρηση θα γίνει αξιοποίηση των υπόγειων 

υδατικών πόρων της περιοχής, για την κάλυψη μέρους των υδρευτικών αναγκών των οικι-

σμών οικισμών Ναμάτων, Γλαύκης,Πλατυκάμπου, Γαλήνης, Χάλκης, Προδρόμου, Μοδέ-

στου, Μελίας, Αχιλλείου, Νίκης, Σωτηρίου, Κιλελέρ και Κοκκινών συνολικού πληθυσμού 

11.461 ατόμων (με πρόβλεψη πληθυσμιακής εξέλιξης). 

 Στον οικισμό του Ψυχικού, θα πραγματοποιηθεί ανόρυξη και αξιοποίηση νέας υδρευτικής 

γεώτρησης βάθους 220 μέτρων, στη θέση «Καρασουλούκια» για την αντικατάσταση υφιστά-

μενης γεώτρησης η οποία και αυτή λόγω των συνεχών βλαβών δεν μπορεί να καλύψει πλέον 

τις ανάγκες ύδρευσης των παραπάνω περιοχών. Με την παραπάνω γεώτρηση θα γίνει αξιο-

ποίηση των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής, για την κάλυψη μέρους των υδρευτικών 

αναγκών των οικισμών Αγίας Παρασκευής, Αγίου Γεωργίου, Δίλοφου, Ζαππείου, Κυπαρίσ-

σου, Χαράς και Ψυχικού συνολικού πληθυσμού 2.196 κατοίκων (με πρόβλεψη πληθυσμιακής 

εξέλιξης). 

 

 

 

1.2.1.7 Αποχέτευση 

1.2.1.7.1 Αστικά λύματα 

 Στο Δήμο Κιλελέρ δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης αστικών υγρών αποβλήτων. Έτσι τα 

λύματα των κτιρίων οδηγούνται σε στεγανούς, είτε απορροφητικούς ιδιωτικούς βόθρους. Έπειτα τα 

βοθρολύματα οδηγούνται με ιδιωτικά οχήματα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας  του Δήμου 

Λαρισαίων. 

Η διάθεση των λυμάτων σε βόθρους αντιμετωπίζει μερικώς μόνο το πρόβλημα, αφού 

αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διάθεση. Όμως η παρουσία ενός τέτοιου χώρου πολύ κοντά στην 

κατοικία δημιουργεί κάποια προβλήματα, είτε άμεσα (δυσάρεστες οσμές), είτε έμμεσα και πιο 

σοβαρά όπως είναι η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τον οποίο σχεδόν όλοι οι κάτοικοι 

αντλούν νερό για δική τους χρήση. 

Σε αυτή την κατηγορία προς το παρόν ανήκει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Νίκαια (3.876), 

ενώ τα στοιχεία της απογραφής του 2011 δείχνουν ότι πολύ κοντά στο όριο βρίσκονται οι οικισμοί: 

Χάλκης (1.805), Πλατυκάμπου (1.804). Όλοι αυτοί οι οικισμοί μαζί με άλλους που βρίσκονται στην 

ίδια περιοχή και εμφανίζουν σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού (Γαλήνη: 1.030, Μελισσοχώρι : 

854), μπορούν να εξυπηρετηθούν από μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού κατάλληλα 

χωροθετημένη. 

 Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΛΕΛΕΡ» με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-20.  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΕΡΓΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  (ΕΕΛ)  ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009762 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 

2014-20 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού (βαρυτικού) δικτύου του οικισμού Νίκαιας συνολικού μήκους 25,6km περί-

που, ενός αντλιοστασίου και καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυ-

μάτων μήκους 4,8km περίπου. 

Η  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Λυμάτων  πρόκειται  να  κατασκευαστεί  εντός  των  διοικητικών  ο-

ρίων  της  Δ.Κ.  Νίκαιας,  στη  θέση  "Καρά Πηγάδι". Τα λύματα του οικισμού της Νίκαιας θα οδηγούνται στην 

εγκατάσταση μέσω κεντρικού καταθλιπτικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ). 

 

Στον προγραμματισμό του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ είναι να γίνει το ίδιο και για τους 

οικισμούς Πλατυκάμπου & Γαλήνης οι οποίοι αν και τυπικά εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι οικισμοί, 

στην ουσία αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο με πληθυσμό 2.834 κατοίκους.  

Παράλληλα, στο άμεσο μέλλον θα εξετασθεί η χωροθέτηση και άλλων μονάδων 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατάλληλης τεχνολογίας σε οικισμούς που δεν πληρούν το 

πληθυσμιακό όριο αλλά εντάσσονται στην κατηγορία αυτών με ευαίσθητο αποδέκτη και πρόβλημα 

δημόσιας υγείας. 

 

1.2.1.7.2 Όμβρια ύδατα 

Το θέμα της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα προβλήματα 

πλημμυρισμού που εντοπίζονται σε πολλούς οικισμούς του Δήμου. Οι βασικές διαπιστώσεις 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. αρκετοί οικισμοί διαθέτουν έστω και μερικώς δίκτυο ομβρίων και σχάρες το οποίο όμως δεν 

καλύπτει το σύνολο του οικισμού ή είναι ανεπαρκές και μη λειτουργικό. 

2. η επίπεδη γενικά μορφολογία του εδάφους της περιοχής δεν διευκολύνει την φυσική 

συγκέντρωση και επιφανειακή απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων σε κάποιο φυσικό ή τεχνητό 

αποδέκτη (ποταμός, χείμαρρος, ρέμα, αρδευτικό κανάλι κ.λ.π) δημιουργώντας έντονα 

πλημμυρικά φαινόμενα, σε άσχημες καιρικές περιόδους, κατά τους χειμερινούς μήνες και λόγω 

των καταρρακτωδών και έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή. 

3. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί ουσιαστικά και την οδό 

διαφυγής των βρόχινων νερών, είναι κατασκευασμένο αποσπασματικά  με αποτέλεσμα να μην 

λειτουργεί αποτελεσματικά και απλά μεταφέρει το πρόβλημα σε άλλο τμήμα του οικισμού 

4. Η εμφάνιση των φαινομένων καθίζησης του εδάφους εντός των οικισμών  επιτείνει υπαρκτά 

προβλήματα ενώ δημιουργεί και νέα (Χάλκη, Νίκη, Μέλισσα). 

 

  Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο κεφάλαιο (1.2.1.3), οι χαµηλές περιοχές της κλειστής 

λεκάνης Κάρλας αλλά και η χαµηλή ζώνη λεκάνης άνω ρου ρ. Κουσµπασανιώτικο ανήκουν στις 

δυνητικά επικίνδυνες για πλημμυρισμό περιοχές και συνεπώς η λήψη προληπτικών άμεσων μέτρων 

καθώς και ο μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα. 

 

1.2.1.8 Συγκοινωνία/Μεταφορές  

Το συγκοινωνιακό σύστημα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ είναι ολοκληρωμένο 

και λειτουργεί ως κομβικό σύστημα συνδυασμένων μεταφορών, αν σε αυτό συμπεριληφθούν: 

1. το οδικό δίκτυο μεταφορών 

2. το αγροτικό οδικό δίκτυο 

3. το μέσο σταθερής τροχιάς (τραίνο), 

4. το αεροδρόμιο (στρατιωτικός αερολιμένας Λάρισας, αεροδρόμιο Αγχιάλου).  

5. τα υπόλοιπα μαζικά μέσα μεταφοράς (ΚΤΕΛ) που εξυπηρετούν αρκετούς από τους οικι-

σμούς του Δήμου. 

 

1.2.1.8.1 Οδικό δίκτυο 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Η κεντροβαρής θέση του Δήμου Κιλελέρ σε Περιφερειακό αλλά και Εθνικό επίπεδο, σε 

συνδυασμό με την πεδινή κατά βάση μορφολογία του εδάφους και το γεγονός ότι οι όμοροι πλευρικά 

Δήμοι περιστοιχίζονται από ορεινούς όγκους, έχει σαν αποτέλεσμα να διέρχονται από τα διοικητικά 

του όρια όλοι σχεδόν οι βασικοί οδικοί άξονες. Η σπουδαιότητα τους τεκμαίρεται  και από το γεγονός 

του ότι αποτελούν τμήματα Ευρωπαϊκών Οδικών Αξόνων όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 

και χάρτη. 

Επίσης, το γεγονός ότι : 

1. μεγάλα οικιστικά σύνολα των Δημοτικών Ενοτήτων Νίκαιας και Πλατυκάμπου (Νίκαια, 

Πλατύκαμπος, Γαλήνη, Μελισσοχώρι) βρίσκονται στην άμεση περιαστική ζώνη του κέντρου 

της Λάρισας και 

2.  πολλοί οικισμοί (μεγάλοι και μικροί) βρίσκονται ανεπτυγμένοι σε όλη την περιφέρεια του 

Δήμου Κιλελέρ (52 συνολικά) 

συνετέλεσε στην ανάπτυξη ενός πυκνού οδικού δικτύου είτε επαρχιακού  (βλ. σχετικό χάρτη) είτε 

κοινοτικού/δημοτικού (βλ. σχετικοί πίνακες) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Σε αυτό θα πρέπει 

να συμπεριληφθεί και το εκτενές αγροτικό οδικό δίκτυο για την κάλυψη των αγροτικών 

δραστηριοτήτων που αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε όλη σχεδόν 

την διοικητική επικράτεια του Δήμου Κιλελέρ. 

Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου σε Εθνικό, Επαρχιακό και Κοινοτικό 

αυτή καθορίζεται από τα εξής νομοθετήματα: 

 Προεδρικό Διάταγμα 25-11-1929: Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρή-

σεως οδών κειμένων διατάξεων, (ΦΕΚ 421/Α/28-11-1929). 

 Ν. 3155/55 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως των οδών»  

 Βασιλικό Διάταγμα 06-02-1956: Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών των Νομών του 

Κράτους κατά τις διατάξεις του Νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών, 

(ΦΕΚ 47/Α/1956) 

 υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/9.3.1995 απόφαση «Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 

των Νομών της Χώρας»,  

 υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1308/15.12.1995 απόφαση «Κατάταξη Εθνικών Οδών περιφερειών 

Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρω-

τεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο» και  

 υπ’ αριθμ. 6856/9.10.1986 και 4850/1.7.1998 αποφάσεις Νομάρχη Λάρισας. 

 

Η κωδικοποίηση και αρίθμηση του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού 

Δικτύου,  σύμφωνα με την Απόφ. ΔΜΕΟ/o/7157/ε/1042/1.10.2008, έχει ως εξής (μελέτη αναθεώ- 

ρησης ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δεκέμβριος 2012) περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων :  

 Αυτοκινητόδρομος Α1 (ΠΑΘΕ) (τμήμα εντός Περιφέρειας) και  

 Σύνδεση Αυτοκινητοδρόμου Α3/οδός Κεντρικής Ελλάδας (τμήμα του Ευρωπαϊκού 

Ε65) ‐ Αυτοκινητοδρόμου Α1 (ΠΑΘΕ) 
 

Με βάση τα παραπάνω, το οδικό δίκτυο του Δήμου Κιλελέρ έχει ως εξής: 

 
Πίνακας 65 : Υπερτοπικό/υπερεθνικό και εθνικό οδικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ / ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΔΟΙ 

1 

ΠΑΘΕ 

Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ αποτελεί τμήμα του υπερτοπικού / υπερεθνικού οδικού δικτύου και 

συνδέεται με το βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου με ανισόπεδους κόμβους στις Δημοτικές Ενότητες 

Αρμενίου (κόμβος Μεγάλου Μοναστηρίου), Κιλελέρ (κόμβος Κιλελέρ - Ν.Περιβολίου), Νίκαιας 

(κόμβος Νίκαιας-Έξοδος 4), και Πλατυκάμπου (κόμβος Πλατυκάμπου-Έξοδος 3). ΜΗΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ: 42χλμ 

Τμήμα 

Ευρωπαϊκής 

Οδού 75 

 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ (SR) : Σε όλο το σχεδόν το μήκος της ΠΑΘΕ υπάρχει εκατέρωθεν 

παράπλευρο οδικό δίκτυο διπλής κατεύθυνσης, την ευθύνη συντήρησης του οποίου έχει η ΕΥΔΕ 

Συντήρησης Αυτοκινητόδρομων 
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ΑΡ. ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΔΟΙ (Υπουργική Απόφαση Γ. 25871. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 319, 23/7/1963) 

  
(Ε1) 

Η Εθνική Οδός 1 (Ε1), γνωστή και ως Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, είναι οδικός 

άξονας της Ελλάδας που ενώνει την Αθήνα με την Θεσσαλονίκη. Στο μεγαλύτερο μέρος της περνάει 

δίπλα από την ΠΑΘΕ (Αυτοκινητόδρομο 1). Η οδός (τμήμα : Νότια παράκαμψη Λάρισας από κόμβο 

Νίκαιας μέχρι κόμβο Γυρτώνης) διέρχεται από τον Δήμο Κιλελέρ και συγκεκριμένα από το Βόρειο 

τμήμα  της Δημοτικής  Κοινότητα Νίκαιας σε μήκος 4 χλμ. από τον κόμβο  Νίκαιας (Έξοδος 4 της 

ΠΑΘΕ)  μέχρι τον κόμβο της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. ΜΗΚΟΣ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ: 4χλμ 

 
(Ε3) 

ΛΑΡΙΣΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ: Το τμήμα αυτό της Εθνικής Οδού 3 (Ε3) μέχρι την Λαμία και την 

Θήβα, αποτελούσε τον κύριο οδικό άξονα που συνέδεε την Θεσσαλονίκη με την Αθήνα, πριν την 

κατασκευή της ΠΑΘΕ (Αυτοκινητοδρόμος 1). Το τμήμα Λαμία– Λάρισα κατασκευάστηκε στα 

πλαίσια του εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου της χώρας τη δεκαετία του 1960. Πρόκειται για τον 

κύριο και βασικό άξονα που διέρχεται από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας,  ο οποίος 

τη διασχίζει με κατεύθυνση βόρεια-νότια. Το πλάτος της οδού στο μεγαλύτερο μήκος της είναι 

μικρότερο των 7 μ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδός παρουσιάζει προβλήματα όπως επικίνδυνες 

στροφές, μεγάλη κλίση, κακή ορατότητα, έλλειψη χώρων στάθμευσης οχημάτων επιπλέον διασχίζει 

κατοικημένες περιοχές ( Δ.Κ. Νίκαιας, Κοινότητα Νέων Καρύων, Κοινότητα Ζαππείου και Κοινότητα 

Χαράς)  

ΜΗΚΟΣ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ: 24χλμ 

Τμήμα Ευρω-

παϊκής Οδού 

Ε65. 

 
(Ε6) 

ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ=ΒΟΛΟΥ. Η Εθνική Οδός 6 (Ε6) είναι η Εθνική Οδός της Ελλάδας που ενώνει τον 

Βόλο με την Ηγουμενίτσα διασχίζοντας όλη τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. H οδός αυτή διασχίζει την 

περιοχή από Ανατολή προς τη Δύση, συνδέοντας το Δήμο Κιλελέρ με το Βόλο και τη Λάρισα. 

Διατρέχει τις Δημοτικές Ενότητες Αρμενίου, Κιλελέρ, Πλατυκάμπου σε συνολικό μήκος 30 χλμ. 

περίπου και αποτελεί την βασική οδό επικοινωνίας του συνόλου σχεδόν των οικισμών αυτών. 

ΜΗΚΟΣ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ: 29χλμ 

Μέρος Ευρω -

παϊκής Οδού 92 

 

 
Χάρτης 49: Εθνικό οδικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_1_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_3_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_6_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
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Χάρτης 50: Επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ (βάσει υπ’ αριθμ. 6856/9.10.1986 απόφασης Νομάρχη) 

 

 Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι αριθμημένοι -βάσει υπ’ αριθμ. 6856/9.10.1986 

απόφασης Νομάρχη- κοινοτικοί οδοί που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ. 

 
Πίνακας 66: Κοινοτικό (Δημοτικό) οδικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ (βάσει υπ’ αριθμ. 6856/9.10.1986 απόφασης Νομάρχη) 

Α/Α απ. 

Νομάρχη 
ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ 

Μήκος εντός 

Δήμου (χλμ.) 

Κ5 Επ. Οδός Λαρίσης-Συκουρίου μέχρι Επ. Οδό Λάρισας-Αγιάς μέσω Ομορφοχωρίου 6 

Κ8 
Επ. Οδός Λάρισας - Καρδίτσας μέχρι όρια Π.Ε. Λάρισας μέσω Μεσοράχης, Αγ. 

Αναργύρων, Αγ. Γεωργίου & Ψυχικού 
24 

Κ9 ΠΕΟ Λάρισας/Βόλου-Γλαύκη-Νάματα 6,5 

Κ10 Νίκαια  μέχρι Επ. οδό 32 μέσω Ν. Λεύκης, Κυπαρισσίων & Μοσχοχωρίου 14 

Κ11 Εθν. Οδός Λάρισας-Φαρσάλων μέχρι Καλό Νερό μέσω Σοφού 7,5 

Κ12 Κυπάρισσος-Δίλοφο μέσω Ζαππείου 12 

Κ43 
Συκούριο μέχρι Επ. Οδό Λαρίσης–Αγιάς (Ελευθέριο), μέσω Όσσας - Χειμαδίου & τμήμα 

προς Μαρμαρίνη 
1,5 

Κ51 Χάλκη-Κυπαρίσσια 5,5 

Κ52 Μόδεστος-Μελία-Αναγγένηση 3 

Κ53 ΠΕΟ Λάρισας/Βόλου-Μέλισσα 1 

Κ54 ΠΕΟ Λάρισας/Βόλου-Λοφίσκος 1 

Κ55 ΠΕΟ Λάρισας/Βόλου-Νίκη 0,1 

Κ56 Σωτήριο - Αρμένιο μέσω ΠΕΟ Λάρισας/Βόλου 1,5 

Κ57  Κιλελέρ-Κοκκίνες 1,5 

Κ66 ΠΕΟ Λάρισας/Βόλου-Μελισσοχώρι (παράπλευρος ΠΑΘΕ) 1,5 

  

Πέραν του οριζόμενου με διακριτή ονομασία στις ανωτέρω αποφάσεις οδικού δικτύου, στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το βασικότερο (ασφαλτοστρωμένο) δημοτικό οδικό δίκτυο. 

 
Πίνακας 67: Δημοτικό (ασφαλτοστρωμένο) οδικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ πλην των αναφερομένων σε αποφάσεις) 

ΟΜΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Μήκος (χλμ) 

Δημοτική Ενότητα Νίκαιας 

Νέες Καρυές – Νέα Λεύκη (από Φαρσάλων) 3 

Μοσχοχώρι – Μύρων / Ε.Ο. 32  4 

Κυπαρίσσια-παράπλευρος ΠΑΘΕ 1 

Μοσχοχώρι-παράπλευρος ΠΑΘΕ  1,5 

Νέα Λεύκη-παράπλευρος ΠΑΘΕ 1,2 

Νίκαια προς Αγ.Αναργύρους μέχρι όριο Ε.Ο.29 6,5 

Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου 

Ομορφοχώρι-Κ5 0,3 

Κ5-Αεροδρόμιο 1,8 

Μελισσοχώρι έως διασταύρωση οδού Αεροδρόμιο-Κ5 2 
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ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου- Μελισσοχώρι 2 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου -Πρόδρομος 0,5 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου -Μόδεστος 0,5 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου -Μελία 0,3 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου -Αναγέννηση 0,5 

Δημοτική Ενότητα Αρμενίου 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου -Σωτήριο 1 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου- Ι.Ν. Παναγίας-Αρμένιο (2 οδοί)  2 

Νίκη- Αχίλλειο 1,8 

Νίκη– Σωτήριο  2 

Περιφερειακός Σωτηρίου 0,5 

Περιφερειακός Μεγάλου Μοναστηρίου 

(κατασκευάσθηκε μέσω της πρώην Νομαρχίας/νυν Π.Ε Λάρισας) 

1 

Μεγάλο Μοναστήρι-Αγροκήπιο (μέχρι Ε.Ο 32 Μαγνησίας) 1 

Δημοτική Ενότητα Κιλελέρ 

Αγναντερή - Παράπλευρος ΠΑΘΕ (Ν. Περιβόλι) 

(κατασκευάσθηκε μέσω της πρώην Νομαρχίας/νυν Π.Ε Λάρισας) 

8 

Κιλελέρ - Κοκκίνες (μέσω νεκροταφείου) 1,5 

Οδός Μέλισσας - Λοφίσκου 1 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου – Μέλισσα 1 

ΠΕΟ Λάρισας / Βόλου – Λοφίσκος 1 

Περιφερειακός Καλαμακίου (από ΕΟ 5 έως ΕΟ 32) 0,6 

Νέο Περιβόλι- Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 1,3 

Δημοτική Ενότητα Κραννώνα 

Μεσοράχη- Ε.Ο 28 (Καρδίτσης) 1 

Δοξαράς- Μικρό Βουνό 2,5 

Δοξαράς-Ψυχικό 3 

Βούναινα - Άνω Βούναινα 3 

Άνω Βούναινα – Δοξαράς / Μικρό Βουνό 3,6 

Άνω Βούναινα –Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 2,3 

Μικρό Βουνό-όριο Π.Ε Καρδίτσας 2,8 

 

 Το οδικό δίκτυο την ευθύνη συντήρησης του οποίου έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

της ΠΕ Λάρισας -βάσει απόφασης Γεν. Γραμ. Περ. Θεσσαλίας 3841/Τσ/20.9.2007 «περί καθορισμού 

των οδών της Περιφέρειας Θεσσαλίας που η συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρε-

σιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (Φ.Ε.Κ. 

2154/6-11-2007/τ.Β΄) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 68: Οδοί ευθύνης ΔΤΥ ΠΕ Λάρισας βάσει απόφασης Γεν. Γραμ. Περ. Θεσσαλίας 3841/Τσ/20.9.2007) 

Α/Α Α/Α (*) 

(Π/Δ)** 
ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/  

Δ.Ε. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Μήκος εντός 

Δήμου (χλμ.) 

1 1 (Π) Λάρισα – Αγιά – Αγιόκαμπος Πλατυκάμπου 12 

2 2 (Π) Λάρισα-Συκούριο-Ευαγγελισμός μέσω Ελάτειας Πλατυκάμπου 4 

3 3 (Δ) 
Συκούριο-Πλατύκαμπος-Νίκαια από 10ο χλμ. Λάρισας-

Συκουρίου μέσω Χάλκης 
Νίκαιας, Πλατυκάμπου 26 

5 5 (Δ) 
Αγιά-Καλαμάκι προς Κανάλια & Βόλο από 23ο χλμ. Επ. 

Οδού Λάρισας-Αγιάς μέσω Πλασιάς Καστρίου 
Κιλελέρ 7 

7 7 (Δ) Σκλήθρο – Βουλγαρινή – Καλαμάκι Κιλελέρ 2,5 

28 28(Δ) Λάρισα-Μαυροβούνι προς Κοτσερή & Καρδίτσα Κραννώνος 7 

29 29(Δ) 
Συν. Θωμαΐδος – Αγ. Ανάργυροι – Νέες Καρυές μέσω 

Κοιλάδας, Κρανώνος και Σ.Σ. Κρανώνος 

Κραννώνα, Νίκαιας  

(τμήμα Αγ.Αναργύρων/ 

Νίκαιας-Ν.Καρυές 5,5 χλμ : 

χωματόδρομος) 

16 

 

30 30(Δ) Μαυροβούνι-Λουτρό προς Βλoχό & Αγναντερό Κραννώνος 1,5 

31 31(Δ) 
Αγριοσυκιές-Κυπάρισσος-Κραννώνας από Ε.Ο. Λάρισας-

Φαρσάλων μέσω Αγ.Γεωργίου Δοξαρά 
Κραννώνος 23 

32 32(Δ) 
Αγριοσυκιές (Χαρά) – Νέο Περιβόλι – Καλαμάκι μέσω 

Μεγ. Χαλιτσίου (Διλόφου)– Κυψέλης-Αχιλλείου 

Νίκαιας, Κιλελέρ, Αρμενίου 

(τμήμα Χαρά-Δίλοφος-Καλό 

Νερό 9 χλμ : χωματόδρομος) 

37 
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35 35(Δ) Μ.Ευύδριον-Κυπάρισσος (Επ. Οδό 33-Επ. Οδό 31) Κραννώνος 5 

40 40(Δ) 
Στεφανοβίκειο-Μέγα Μοναστήρι-Πολυδάμειο μέσω 

Ρηγαίου μέχρι Επ. Οδό 36 

Αρμενίου, Κιλελέρ (τμήμα 

Αγναντερή-ΠΕ Μαγνησίας 

2,5 χλμ είναι χωματόδρομος) 

12 

49 Κ5 
Επ. Οδός Λαρίσης - Συκουρίου μέχρι Επ. Οδό Λάρισας - 

Αγιάς μέσω Ομορφοχωρίου 
Πλατυκάμπου 6 

67 Κ43 
Συκούριο μέχρι Επ. Οδό Λαρίσης-Αγιάς, μέσω Όσσας - 

Χειμαδίου & τμήμα προς Μαρμαρίνη 
Πλατυκάμπου 1,5 

69 Κ8 
Επ. Οδός Λάρισας - Καρδίτσας μέχρι Αγ. Γεώργιο μέσω 

Μεσοράχης και Αγ. Αναργύρων 
Κραννώνος 16 

70 Κ11 
Εθν. Οδός Λάρισας Φαρσάλων μέχρι Καλό Νερό μέσω 

Σοφού & οδικό τμήμα Σοφό προς Δίλοφο 
Νίκαιας 11 

72 Κ10 Νίκαια-Μοσχοχώρι μέσω Ν.Λεύκης  Νίκαιας 15 

32 

 
ΜΑ 

ΓΝΗΣΙΑΣ 

Βελεστίνο-Μικρό Περιβολάκι μέχρι  

Επ. Οδό 40 Ν. Λαρίσης 
Κιλελέρ 3,5 

 (*) Πρωτεύον (Π) ή Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο βάσει υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/9.3.1995 απόφασης 

 

Αγροτικό Οδικό Δίκτυο : Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ χαρακτηρίζεται ως αγροτική. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων του Δήμου καλλιεργείται και αυτό συνεπάγεται ένα ευρύ αγροτικό 

δίκτυο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτικών οδών (οδοί αναδασμού) οι οποίες είναι 

χωματόδρομοι και χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία των αγροτικών οχημάτων. 

Αυτή την περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ» το οποίο εντάχθηκε 

αρχικά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ενώ πρόσφατα μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» με τα παρακάτω στοιχεία: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και βελτίωσης τμημάτων του αγροτικού οδικού δικτύου της 

Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ. 

Το συνολικό μήκος των δύο οδών που θα ασφαλτοστρωθούν ανέρχεται σε 8.200,00μ, ενώ θα βελτιωθεί ένα 

ακόμη τμήμα μήκους 5.700,00μ.  

-Το πρώτο τμήμα αφορά τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από την οδό Αγιάς έως την οδό που συνδέει τον 

οικισμό Γλαύκης με τον οικισμό Ναμάτων, μήκους 7.000,00μ. 

-Το δεύτερο τμήμα είναι αγροτικός δρόμος που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού του  Πλατυκάμπου  

μήκους 1.200,00μ. 

-Το τρίτο τμήμα αφορά βελτίωση οδού μήκους 5.700,00μ από υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό (πριν τον 

οικισμό Ναμάτων) έως τμήμα οδού στο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη δεύτερη εργολαβία 

βελτίωσης του. 

Το σύνολο της παρέμβασης αυτής αφορά σε οδό παράλληλη της ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου εντός των 

αγροκτημάτων της περιοχής με σκοπό την αποσυμφόρηση του εθνικού δικτύου από τα αγροτικά 

μηχανήματα της περιοχής. 

 

Δασικό οδικό δίκτυο: Οι δασικοί οδοί βρίσκονται κυρίως στην περιοχή των Κοινοτήτων 

Αγναντερής, Καλαμακίου και Νέου Περιβολίου Δ.Ε. Κιλελέρ, Διλόφου & Μύρων Δ.Ε Νίκαιας και 

Μεγάλου Μοναστηρίου Δ.Ε. Αρμενίου. 

Υποδομές εξυπηρέτησης κοινού : Οι ανάγκες του Δήμου Κιλελέρ καλύπτονται ως προς τη 

συγκοινωνία με αστικά λεωφορεία από τη Λάρισα (Νίκαια, Μελισσοχώρι, Ομορφοχώρι), με ταξί και 

λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. Η διασπορά των οικισμών σε έναν μεγάλο σε έκταση Δήμο, δημιουργεί 

προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στις υποδομές διοικητικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, 

δημοτικά καταστήματα/πρώην Δημαρχεία) και κυρίως στην έδρα του Δήμου Κιλελέρ, τη Νίκαια 

όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες.  

Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ είναι προσανατολισμένα στην λογική της εξυπηρέτησης του 

κοινού κάθε οικισμού σε σχέση με την Λάρισα και τον Βόλο και όχι στα πλαίσια της ενδοδημοτικής 

σύνδεσης με βασικό κριτήριο την βιωσιμότητα των δρομολογίων. Με δεδομένο όμως ότι οι Δήμοι 

επωμίζονται διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες που σχετίζονται και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα 

το σύνολο του πληθυσμού, η αλλαγή προσανατολισμού των δρομολογίων, με αφετηρία μεν την 
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Λάρισα αλλά σημείο αναφοράς την έδρα του Δήμου και τα πρώην Δημαρχεία Δ.Ε, θα τόνωνε την 

συνεκτικότητα του Δήμου και σε συνδυασμό με την ανάγκη μετάβασης στις κεντρικές δημοτικές 

υπηρεσίες θα διασφάλιζε την βιωσιμότητα των δρομολογίων. 

Σε ότι αφορά την γενικότερη κατάσταση του οδικού δικτύου μπορούν να γίνουν οι παρακάτω 

διαπιστώσεις: 

ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου : Παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη για τους παρακάτω λόγους: 

1. Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος σε 24 ωρη βάση λόγω προσθήκης μεγάλου αριθμού χρη-

στών, ιδιαίτερα μεγάλων οχημάτων αλλά και επιβατηγών μετά την ενεργοποίηση του σταθμού 

διοδίων Μοσχοχωρίου επί της ΠΑΘΕ και στις δύο κατευθύνσεις. 

2. Κίνηση αγροτικών μηχανημάτων μεγάλου όγκου και μικρής ταχύτητας με ελλιπή ή ανύπαρκτη 

πολλές φορές φωτισμό 

3. Συνεχείς διασταυρώσεις με οικισμούς χωρίς υποδομή ασφαλούς εισόδου-εξόδου (κόμβου, σή-

μανσης, φωτισμού κ.λ.π) 

4. Απουσία λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (ΛΕΑ) και χώρων στάθμευσης και στενό οδόστρωμα κυ-

κλοφορίας μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση ενώ πρόκειται για οδό Εθνικού Δικτύου. 

5. Η παλαιότητα της οδού σε συνδυασμό με την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε αριθμό και 

βάρος ανά όχημα επιτάχυνε την εμφάνιση σοβαρών φθορών. 

6. Αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκατέρωθεν της οδού οι οποίες προσελκύουν 

πρόσθετη κίνηση και δημιουργούν νέες εισόδους-εξόδους 

Εθνική Οδός Λάρισας-Φαρσάλων (μέσω Νίκαιας): Η οδός αυτή έχει τα ίδια κατασκευαστικά 

μειονεκτήματα της ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου (παλαιά οδός, μικρό πλάτος, μη ύπαρξη ΛΕΑ και χώρων 

στάθμευσης) αλλά ενώ αντιμετωπίζει σε μικρότερο βαθμό την αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου έχει 

τα εξής πρόσθετα προβλήματα: 

 Έχει μειωμένη ορατότητα λόγω πολλών στροφών και μορφολογίας εδάφους με συχνή αλλαγή 

υψομέτρου 

 Διέρχεται μέσα από οικισμούς όπως είναι η Νίκαια, οι Νέες Καρυές, το Ζάππειο και η Χαρά. Αυτό 

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο ιδιαίτερα για την περίπτωση της Νίκαιας, δεδομένου ότι το τμήμα της 

οδού εντός αυτής είναι στενό χωρίς δυνατότητα βελτίωσης λόγω του κορεσμένου οικιστικά περι-

βάλλοντος εκατέρωθεν και με συγκεντρωμένες όλες τις ζωτικές χρήσεις ενός αστικού περιβάλλο-

ντος (Δημαρχείο, καταστήματα, πλατεία, σχολείο, ΚΕΠ, τράπεζα, ταχυδρομείο κ.λ.π).  

 Επιπλέον, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με αέριους ρύπους αλλά και η αναπόφευκτη ηχορύ-

πανση –όπως αναφέρεται και σε ειδική ενότητα- προκαλούν μια συνεχή υποβάθμιση της ποιότη-

τας ζωής των κατοίκων των προαναφερόμενων οικισμών. 

 

 
Χάρτης 51: Ορθοφωτοχάρτης πανοραμικής άποψη του πολεοδομικού συγκροτήματος Νίκαιας 
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Εικόνα 1: Άποψη της Ε.Ο Λάρισας-Φαρσάλων στο ύψος του ΚΕΠ Νίκαιας (κατεύθυνση προς Λάρισα) 

 
Εικόνα 2: Ε.Ο Λάρισας-Φαρσάλων στο ύψος του Ζαππείου (κατεύθυνση προς Φάρσαλα) 

 
Εικόνα 3: Ε.Ο Λάρισας-Φαρσάλων στο ύψος της Χαράς (κατεύθυνση προς Φάρσαλα) 

Επισημαίνεται ότι τον Ιούλιο 2020 μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η αρμοδιότητα των μελετών Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσά-
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λων. Το έργο αφορά στην βελτίωση της υπάρχουσας Ε.Ο. Λάρισας–Φαρσάλων στο τμήμα από οικι-

σμό της  Νίκαιας  (σε  απόσταση  2,5χλμ. από  την  νότια  παράκαμψη  Λάρισας)  μέχρι τον ισόπεδο 

κόμβο της παράκαμψης Φαρσάλων. Προβλέπεται νέα χάραξη στα πρώτα  6,5χλμ. και στην συνέχεια 

κινείται παραπλεύρως ή επί της υφιστάμενης Εθνικής  Οδού, εκτός από τις περιοχές όπου παρακά-

μπτονται οι οικισμοί Νέες Καριές, Ζάππειο, Χαρά και Χαλκιάδες.  Ήδη δημοπρατήθηκε τον Ιούνιο 

από την Περιφέρεια η ολοκλήρωση της μελέτης του άξονα Λάρισα-Φάρσαλα, που αφορά το τμήμα 

από την παράκαμψη Νίκαιας στο ύψος των Νέων Καρυών μέχρι τα Φάρσαλα.  

Πρόσφατα επίσης δημοπρατήθηκε  η μελέτη για το τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο της νότιας 

παράκαμψης Λάρισας (διασταύρωση Περιφερειακής Τρικάλων) έως την αρχή της παράκαμψης της 

Νίκαιας. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους περίπου 2,5 χλμ. (ενιαίας κυκλο-

φορίας μίας λωρίδας ανά κατεύθυνση με λωρίδα πολλαπλής χρήσης), παράπλευρου δικτύου και ενός 

ισόπεδου κυκλικού κόμβου (βλ. παρακάτω χάρτη) 

 

 
Χάρτης 52: Προβλεπόμενη χωροθέτηση παρεμβάσεων βελτίωσης ΕΟ Λάρισας-Φαρσάλων (τμήμα Περ/κης Τρικάλων-

Παράκαμψη Νίκαιας) (πηγή: www.ert.gr) 

 

Μετά από αυτά ολοκληρώνεται η μελέτη που έχει αφετηρία την παράκαμψη Νίκαιας και τέ-

λος τον υφιστάμενο κόμβο συμβολής της με την παράκαμψη Φαρσάλων. 

 

Επαρχιακή οδός Νίκαιας-Χάλκης : Η οδός Νίκαιας-Χάλκης μεταφέρει ή/και γίνεται δέκτης των 

προβλημάτων της Εθνικής Οδού Λάρισας-Φαρσάλων δρώντας αθροιστικά στην δημιουργία μιας 

επιβαρυμένης και επικίνδυνης κατάστασης δεδομένου ότι διασταυρώνεται με αυτή στο κέντρο του 

οικισμού της Νίκαιας. Το γεγονός ότι συνδέει την Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων με όλο το υπόλοιπο 

βασικό οδικό δίκτυο (παράπλευροι ΠΑΘΕ, ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου μέσω Χάλκης) την καθιστά 

σημαντική στον συγκοινωνιακό ιστό του Δήμου και όχι μόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ελλείψει 

εναλλακτικής διαδρομής, οχήματα μεγάλου όγκου και βάρους, να εισέρχονται μέσω αυτής στον 

πυρήνα του πιο αστικοποιημένου και πυκνοκατοικημένου τμήματος του οικισμού της Νίκαιας 

προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο υπόλοιπο βασικό οδικό δίκτυο. 

 Πρόσφατα εντάχθηκε το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ"  στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, η υλοποίηση του οποίου θα 

βελτιώσει την ασφάλεια αλλά και την εικόνα της οδού στο εντός της Νίκαιας τμήμα (ΕΟ Λάρισας-

Φαρσάλων έως Γυμνάσιο-Λύκειο).  

http://www.ert.gr/
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Εικόνα 4: Ε.Ο Νίκαιας-Χάλκης εντός Νίκαιας (κατεύθυνση προς Χάλκη) 

 

Επαρχιακή οδός Λάρισας-Αγιάς: Η Επ. Οδός Λάρισας-Αγιάς, μετά την ανάδειξη του παραλιακού 

μετώπου Αγιοκάμπου-Βελίκας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό σε επίπεδο Π.Ε. Λάρισας αλλά 

και σημαντικό για την Δυτική Θεσσαλία (ΠΕ Τρικάλων κυρίως και Καρδίτσας), αντιμετωπίζει 

αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το βασικό πρόβλημα, 

σχετίζεται με την διέλευση της οδού μέσα από τον οικισμό Ελευθερίου της Π.Ε. Πλατυκάμπου με 

ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια κατοίκων και οδηγών. 

 
Εικόνα 5: Ε.Ο Λάρισας-Αγιάς στο ύψος του Ελευθέριου (κατεύθυνση προς Λάρισα) 

 

Επαρχιακή Οδός 32 (ΠΑΘΕ-Κιλελέρ-ΠΕΟ Λάρισας/Βόλου): Το τμήμα της συγκεκριμένης οδού 

από την ΠΑΘΕ μέχρι την ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, δεδομένου ότι 

χρησιμοποιείται από πλήθος οχημάτων κάθε είδους προς αποφυγή του σταθμού διοδίων 

Μοσχοχωρίου. Η ποιότητα, η στενότητα και η παλαιότητα της οδού όμως είναι δυσανάλογη του 

κυκλοφοριακού φόρτου με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία να εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στο 

οδόστρωμα και να αυξηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων. Την πιο σοβαρή βλάβη υπέστη το 

τμήμα της οδού που χρησιμοποιήθηκε για την παράκαμψη του οικισμού Κιλελέρ και το οποίο 

πρόσφατα συντηρήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Πηγή κινδύνου αποτελεί και η διασταύρωση του 

με το σιδηροδρομικό δίκτυο της γραμμής Λάρισας-Βόλου στο ύψος του μνημείου Κιλελέρ. 
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Εικόνα 6: Επαρχιακή οδός 32 στο ύψος του Κιλελέρ (κατεύθυνση προς Ν.Περιβόλι) 

 

Παράπλευροι (SR)  ΠΑΘΕ: Το παράπλευρο δίκτυο της ΠΑΘΕ αποτελεί μαζί με την ΠΕΟ Λάρισας-

Βόλου τους αποκλειστικούς σχεδόν οδικούς άξονες διοχέτευσης όλης Βορρά-Νότου κίνησης σε 

Εθνικό επίπεδο. Οι οδοί όμως αυτοί στερούνται των απαραίτητων υποδομών ασφαλούς διέλευσης 

(σήμανση, φωτισμός, ΛΕΑ, χώροι στάθμευσης, διαγράμμιση) και σε συνδυασμό με την μειωμένη 

ορατότητα λόγω στροφών/ανισόπεδων τμημάτων καθώς και την συχνή κίνηση αγροτικών 

μηχανημάτων καθίστανται πολύ επικίνδυνοι. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι άμεσης προτεραιότητας είναι: 

1. οι παρακάμψεις οικισμών με πρώτη προτεραιότητα την περίπτωση της Νίκαιας με παράλληλη 

πρόβλεψη σύνδεσης της ΝΕΟ Λάρισας-Φαρσάλων με την ΠΑΘΕ. 

2. η ριζική βελτίωση της ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου με την δημιουργία κόμβων εισόδου-εξόδου στους 

οικισμούς 

3. η βελτίωση των παράπλευρων της ΠΑΘΕ και της Επαρχιακής οδού από τον κόμβο Κιλελέρ-Ν.Πε-

ριβολίου μέχρι την ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου 

Στην κατεύθυνση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και της αποφυγής χρήσης της ΠΕΟ 

Λάρισας-Βόλου από αγροτικά μηχανήματα ή για μικρές μετακινήσεις, έχει δρομολογηθεί η 

κατασκευή παράλληλου με αυτή δικτύου που θα συνδέει τους παράπλευρους οικισμούς μεταξύ τους 

καθώς και με τις μονάδες επεξεργασίας βάμβακος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Επισημαίνεται ότι ήδη υπάρχουν οικισμοί που συνδέονται μεταξύ τους με ανάλογο οδικό δίκτυο 

(Σωτήριο-Νίκη-Αχίλλειο, Λοφίσκος-Μέλισσα, Αναγέννηση-Μελία-Μόδεστος). 

Σε ότι αφορά τον Εθνικό σχεδιασμό, η Ελλάδα σε συνεργασία με την ΕΕ, προετοιμάζει 

τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τα έτη 2021-2030 σύμφωνα με το “EU Road Safety Policy 

Framework 2021-2030 – Next steps towards ‘Vision Zero’”. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του 

Ευρωπαϊκού Στόχου (μείωση κατά 50% τόσο των νεκρών όσο και των σοβαρά τραυματιών από 

τροχαία ατυχήματα) είναι η υιοθέτηση και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών απόδοσης που 

σχετίζονται με την Οδική Ασφάλεια (KPI). Ενδεικτικά οι δείκτες αυτοί αφορούν:  

 Χρήση κράνους, ζώνης και μέσων συγκράτησης παιδιών  

 Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ  

 Υπερβολική Ταχύτητα  

 Στόλος οχημάτων  

 Οδική υποδομή  

 Χρόνος περίθαλψης μετά το ατύχημα  

Για την βελτίωση των δεικτών ως πρώτη προτεραιότητα έχει τεθεί η Ανάπτυξη Παιδείας Οδικής 

Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

εκπαίδευσης e-Drive Academy (http://edrive.yme.gov.gr/, για την προώθηση της ασφαλούς 

http://edrive.yme.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

μετακίνησης και οδήγησης, η οποία απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της οδού (μαθητές και 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, γονείς, όλες τις κατηγορίες των ευπαθών χρηστών 

της οδού, εκπαιδευτές οδηγών, όλες τις κατηγορίες οδηγών κ.λπ.) καθώς και σε όλους τους φορείς 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ευαισθητοποιούνται σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και έχουν 

ως αντικείμενο την εκπαίδευση των χρηστών αυτών. 

Επίσης, η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU ROAD SAFETY 

EXCHANGE. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το 

European Transport Safety Council (ETSC) και αποβλέπει στη μετάδοση τεχνογνωσίας από 

προηγμένες σε θέματα οδικής ασφάλειας χώρες της ΕΕ προς εκείνες με χαμηλότερους δείκτες. 
 

1.2.1.8.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην γενική περιγραφή του Δήμου, από τα διοικητικά του όρια 

διέρχονται όλοι οι σιδηροδρομικοί άξονες της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα οι παρακάτω γραμμές: 

 Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη 

 Λάρισα – Βόλος 

 Στην πρώτη γραμμή κινούνται σύγχρονου τύπου οχήματα επιτυγχάνοντας μειωμένους, σε 

σχέση με το παρελθόν χρόνους μετακίνησης από και προς τα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλο-

νίκης (περίπου 3 ώρες από Αθήνα και λιγότερο από1,5 ώρες από Θεσσαλονίκη).  

 

 
Χάρτης 53: Διάταξη σιδηροδρομικού δικτύου Δήμου Κιλελέρ 

 

 Για τους σταθμούς Χάλκης (Α/Α 93, χ.θ.10+635), Μελίας (Α/Α 94, χ.θ. 16+312), 

Κιλελέρ/Κυψέλη (Α/Α 95, χ.θ. 25+420), Αρμενίου (Α/Α 96, χ.θ. 29+520) και Στεφανοβικείου (Α/Α 

97, χ.θ. 32+924) που εξυπηρετούν τις Δημοτικές Ενότητες Πλατυκάμπου, Κιλελέρ, Αρμενίου 

αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες των παραρτημάτων της ίδιας δήλωσης 

δικτύου. 

 
Πίνακας 69: Προδιαγραφές σταθμών εξυπηρέτησης Δήμου Κιλελέρ σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας-Βόλου (ΟΣΕ, 2014) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

(ΣΥΝΤΟΜΟ-

ΓΡΑΦΙΑ) 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΕΜΠΟΡΕΥ

ΜΑΤΙΚΟΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΛΛΑΓΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ

ΑΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΜΕΤΕΠΙΒΙ

ΒΑΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΔΙΑΣΤΑΥ

ΡΩΣΕΙΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΚΑΜ

ΠΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΧΑΛΚΗ (Χ) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΜΕΛΙΑ (Μ) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥ) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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ΑΡΜΕΝΙΟ (Α) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΣΤΕΦΑΝΟ-

ΒΙΚΕΙΟ (-) 
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Το βασικότερο πρόβλημα που αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο, σχετίζεται με την ασφάλεια 

των Ισόπεδων Διαβάσεων στην γραμμή Λάρισας-Βόλου, δεδομένου ότι οι περισσότερες από αυτές 

(πλην της Χάλκης και του Κιλελέρ που εξυπηρετούν ευρύτερες συγκοινωνιακές ανάγκες) 

χρησιμοποιούνται για αγροτικές δραστηριότητες. Η επικείμενη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού 

δικτύου και η αύξηση της ταχύτητας κίνησης των συρμών που αυτή θα επιφέρει, καθιστά επιτακτική 

την αναζήτηση μιας λύσης που θα συνδυάζει την ασφάλεια των μετακινήσεων με την εξυπηρέτηση 

των δραστηριοτήτων στην περιοχή. Αρκετές από τις αφύλακτες ισόπεδες διαβάσεις έχουν κλείσει, 

μετά από συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα πλαίσια αναβάθμισης της γραμμής Λάρισας-Βόλου. 

Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας δημοπράτησης της κατασκευής η 

ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Λάρισα-Βόλος. Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων 

σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής 

Λάρισα – Βόλος μήκους 61 χλμ περίπου. Ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει την κανονικοποίηση της 

παλαιάς μετρικής γραμμής του τμήματος Λατομείο – Βόλος (Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020). 

    

1.2.1.8.3. Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές 

Οι ανάγκες για θαλάσσιες μεταφορές στο Δήμο Κιλελέρ είναι μηδαμινές. Οι μεμονωμένες 

περιπτώσεις εξυπηρετούνται, σχεδόν αποκλειστικά από το πλησιέστερο σε αυτόν λιμένα του Βόλου.  

 

1.2.1.8.4. Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές 

Το μοναδικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί τον Δήμο Κιλελέρ στο Νομό Λάρισας βρίσκεται 

στην πόλη της Λάρισας. Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο που κατά το παρελθόν εξυπηρετούσε 

πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας (γραμμές Εσωτερικού της Ολυμπιακής). Η ΥΠΑ το θεωρεί ως 

υπάρχον πολιτικό του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία λόγω περιορισμένης ζήτησης, εξυπηρετεί 

μόνο πτήσεις charter. 

 

1.2.1.9 Ταχυδρομικές υπηρεσίες-Τηλεπικοινωνίες-Ευρυζωνικότητα  

1.2.1.9.1 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

 Μια γενική εικόνα της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κάθε είδους (ΕΛΤΑ, 

ταχυμεταφορές, γραμματοθυρίδες, γραμματοκιβώτια) αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 
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Χάρτης 54 : Δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ (πηγή: ΕΕΤΤ, 

http://mapsrv6.terra.gr/eettpostssl/ ) 

Πίνακας 70: Βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες ευρύτερης περιοχής Δήμου Κιλελέρ 

Ταχυδρομικό Κατάστημα: ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ταχ. Πρακτορείο  ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΗΣ 

Τάξη: Γ1 Γ1 Γ1 

 

Οι υπόλοιποι οικισμοί εξυπηρετούνται με ταχυδρομικό υπάλληλο και διανομή κατ΄οίκον ή 

σε κεντρικό κατάστημα. 

Επιπλέον δραστηριοποιείται και ένα κατάστημα ταχυμεταφορών (courier) στο 5ο χλμ Ε.Ο. 

Λαρίσης-Φαρσάλων (πλησίον Νίκαιας) 

 

1.2.1.9.2 Τηλεπικοινωνίες/Ευρυζωνικότητα 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

οι πεδινές εκτάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι περιοχές γύρω από τους οικισμούς  καλύπτο

νται από ευρυζωνικές υπηρεσίες.  

Στην Νίκαια και πρόσφατα στον Πλατύκαμπο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε 

ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps. 

Οι υπόλοιποι οικισμοί καλύπτονται με γραμμές ADSL πλην της Αγναντερής. 

 
Χάρτης 55 : Δίκτυο κάλυψης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ (πηγή: ΕΕΤΤ, 

http://mapsrv7.terra.gr/eettutilitiesSAS/) 

 

Σε ότι αφορά το δίκτυο των αδειοδοτημένων και δηλωμένων στην Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) των κεραιών στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, αυτές 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πινακας 71 : Αδειοδοτημένες/δηλώμενες στην ΕΕΤΤ κεραίες περιοχής Δήμου Κιλελέρ (https://keraies.eett.gr/getData.php) 

# 

Κωδ. 

θέσης Κατηγορία Εταιρία Διεύθυνση 

1 0360032 Πιστοποιητικό OTE ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2 0360081 Νόμιμη Λειτουργία OTE ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 

3 1203015 Νόμιμη Λειτουργία WIND ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 243 - Ο.Δ. 1957 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΣΟΦΟ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΣΟΦΟΥ- ΘΕΣΗ ΧΟΛΙΤΣΟΡΡΑΧΗ 

http://mapsrv6.terra.gr/eettpostssl/
https://keraies.eett.gr/getData.php
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# 

Κωδ. 

θέσης Κατηγορία Εταιρία Διεύθυνση 

4 1203065 Νόμιμη Λειτουργία WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

5 2330059 Αδειοδοτημένη ΟΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ ΚΑΙ 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

6 1404340 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 

7 1203015 Αδειοδοτημένη WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΣΟΦΟΥ- ΘΕΣΗ ΧΟΛΙΤΣΟΡΑΧΗ 

8 1404408 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΥΨΩΜΑ ΤΣΟΥΚΑ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

9 1002005 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΓΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΥΠΗΡΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ 

533, Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

10 1001715 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΘΕΣΗ ΝΤΟΜΑΛΑΝΙ Ή ΓΚΙΟΛΝΤΕΡΕΣ 

11 2330085 Αδειοδοτημένη ΟΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ ΚΑΙ 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΟΞΑΡΑ 

12 1101707 Αδειοδοτημένη VODAFONE 6ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΗ ΓΚΕΡΕΝΙΑ 

13 2330084 Αδειοδοτημένη ΟΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΣΕ & 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΟΡΦΑΝΩΝ 

14 1404786 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΙ (ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ), ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

15 1404782 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΑ Ή ΚΑΡΔΑΡΑ-ΓΟΥΡΝΑ 

16 1404465 Αδειοδοτημένη COSMOTE 6ο ΧΛΜ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

17 1101452 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΘΕΣΗ ΛΟΥΝΕΣ 

18 1404018 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 

19 1404878 Αδειοδοτημένη COSMOTE "ΤΡΑΝΑ ΚΟΥΜΙΑ" Δ.Δ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

20 1200750 Αδειοδοτημένη WIND ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΣΙΔΙ 7ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΙΚΑΙΑΣ 

21 1404461 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΧΑΛΚΗΣ 

22 0360082 Αδειοδοτημένη OTE ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΑΜΑΤΑ 

23 1200764 Αδειοδοτημένη WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 

24 0360005 Αδειοδοτημένη OTE ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, Δ.Δ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ 

25 1000119 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, Δ. Δ. ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

26 1101902 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡ. ΑΡΓΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 189 

27 1203033 Αδειοδοτημένη WIND ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΣΙΔΙ, 7ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΝΙΚΑΙΑΣ 

28 1203016 Αδειοδοτημένη WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΗ 

29 1172669 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE ΘΕΣΗ "ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΑ" ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΣΟΦΟΝ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

30 1408162 Δήλωση ΕΚΚΧΟ COSMOTE ΔΙΟΔΙΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 

31 0360047 Αδειοδοτημένη OTE ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

32 1273065 Δήλωση ΕΚΚΧΟ WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 

33 1200120 Αδειοδοτημένη WIND ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟ 

ΠΕΡΙΒΟΛΛΙΟΝ ΛΑΡΙΣΑ 

34 1204430 Αδειοδοτημένη WIND ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 502Β, ΘΕΣΗ ΑΝΑΒΡΕΣ 
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# 

Κωδ. 

θέσης Κατηγορία Εταιρία Διεύθυνση 

35 1148403 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE Διόδια Μοσχοχωρίου Λάρισας 

36 1404956 Αδειοδοτημένη COSMOTE "ΜΟΛΤΣΑ" ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΛΙΑΣ 

37 1404014 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 48 ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

38 1203031 Αδειοδοτημένη WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΞΩΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΩ 

ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ, Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ, Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 

39 1201996 Αδειοδοτημένη WIND ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ PRAKTIKER-ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-

ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ 

40 1002123 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΥΨΩΜΑ ΣΤΑΛΑΣ (ΑΝΑΒΡΑ), ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΔΟΞΑΡΑ 

41 1150526 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΙΛΕΛΕΡ 

42 1159190 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE 12ο χλμ. Λάρισας-Χάλκης,ΤΚ 41110 Λάρισα. 

43 1153079 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE 8 χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών 41500 Νίκαια, 

Λάρισα. 

44 1203001 Αδειοδοτημένη WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Δ. ΧΑΛΚΗΣ 

45 1213065 Αδειοδοτημένη WIND ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

46 1267394 Δήλωση ΕΚΚΧΟ WIND 25o χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΛΑΡΙΣΑ 

47 1414114 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΨΕΛΗ (ΚΙΛΕΛΕΡ) 

48 1267416 Δήλωση ΕΚΚΧΟ WIND Π.Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ - ΛΑΡΙΣΗΣ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 

49 1414878 Δήλωση ΕΚΚΧΟ COSMOTE ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΙΑ, Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΟΥ 

50 0360081 Αδειοδοτημένη OTE ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 

 

 

 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ WiFi: Σχεδόν σε όλο τον Δήμο Κιλελέρ έχουν εγκατασταθεί σημεία δωρεάν 

ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Hot Spots) (βλ. σχετικό πίνακα και link 

https://www.kileler.gov.gr/maps.html). Το δίκτυο υλοποιήθηκε τόσο με ιδίους πόρους όσο και με 

πόρους του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU. Για την κάλυψη των απαιτήσεων σε ποιότητα και 

χωρητικότητα του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU αξιοποιήθηκε υβριδική τεχνολογία 

ενοποίησης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 

 
Πίνακας 72 : Χωροθέτηση ασύρματου δικτύου WiFi Δήμου Κιλελέρ 

Δ.Ε. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Α
Ρ

Μ
Ε

Ν
ΙΟ

Υ
 

Αρμενίου Αρμένιο Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Μεγ. Μοναστηρίου Μεγάλο Μοναστήρι Κοινοτικό Κατάστημα/ Πλατεία Ίδιοι πόροι 

Νίκης 
Νίκη Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Αχίλλειο Υδραγωγείο/Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Σωτηρίου Σωτήριο Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Κ
ΙΛ

Ε
Λ

Ε
Ρ

 

Αγναντερής 
Αγναντερή 

Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Δημοτικό Σχολείο Ίδιοι πόροι 

Αγροκήπιο Παιδική χαρά/ Εκκλησία Ίδιοι πόροι 

Καλαμακίου 
Καλαμάκι Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Κάτω Καλαμάκι -- -- 

Κιλελέρ 
Κιλελέρ Πρ.Δημαρχείο/Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Κοκκίνες -- -- 

Μέλισσας 
Μέλισσα Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Λοφίσκος Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Νέου Περιβολίου Νέο Περιβόλι Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Κ Ρ Α Ν Ν Ω Ν Α
 

Αγίου Γεώργιου Άγιος Γεώργιος Πλατεία  WiFi4EU 

https://www.kileler.gov.gr/maps.html
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Αγίων Ανάργυρων 
Άγιοι Ανάργυροι Πρ. Δημαρχείο/Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Μεσοράχη Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Βουναίνων 
Βούναινα Κοινοτικό Κατάστημα/ Πλατεία Ίδιοι πόροι 

Άνω Βούναινα -- -- 

Δοξαρά Δοξαράς Πλατεία  WiFi4EU 

Κραννώνα 
Κραννώνας Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Κάμπος -- -- 

Κυπαρίσσου 
Κυπάρισσος Πλατεία  WiFi4EU 

Αγία Παρασκευή -- -- 

Μαυροβουνίου 
Μαυροβούνι Κοινοτικό κατάστημα  WiFi4EU 

Κρύα Βρύση -- -- 

Μικρού Βουνού Μικρό Βουνό Κοινοτικό κατάστημα  WiFi4EU 

Ψυχικού Ψυχικό Πλατεία  WiFi4EU 

Ν
ΙΚ

Α
ΙΑ

Σ
 

Διλόφου Δίλοφο Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Ζαππείου Ζάππειο Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Μοσχοχωρίου 
Μοσχοχώρι Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Κυπαρίσσια -- -- 

Μύρων 

Μύρα Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Σοφό Πλατεία  WiFi4EU 

Καλό Νερό Πλατεία  WiFi4EU 

Νέας Λεύκης Νέα Λεύκη Πλατεία  WiFi4EU 

Νέων Καρυών 
Νέες Καρυές Πλατεία  WiFi4EU 

Ρεύμα -- -- 

Νίκαιας (Έδρα-Δ.Κ) Νίκαια 

Κεντρική Πλατεία Αγ.Γεωργίου Ίδιοι πόροι 

ΚΑΠΗ Ίδιοι πόροι 

Κλειστό γυμναστήριο ΠΑΤΑΚΗΣ 
Ίδιοι πόροι 

Γήπεδα Τεννις Ίδιοι πόροι 

Βοηθητικό ποδοσφαίρου Ίδιοι πόροι 

Δημαρχείο Ίδιοι πόροι 

Γήπεδο Στίβου Ίδιοι πόροι 

Πλατεία Αγ.Χαραλάμπους Ίδιοι πόροι 

Χαράς Χαρά Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Π
Λ

Α
Τ

Υ
Κ

Α
Μ

Π
Ο

Υ
 

Γαλήνης Γαλήνη Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Γλαύκης 
Γλαύκη Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Πρόδρομος -- -- 

Ελευθέριου Ελευθέριο Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Μελίας 

Μελία Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Αναγέννηση Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Μόδεστος Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Μελισσοχωρίου Μελισσοχώρι Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Ναμάτων Νάματα Κοινοτικό κατάστημα/Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Ομορφοχωρίου Ομορφοχώρι Υδατόπυργος/Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Πλατυκάμπου Πλατύκαμπος Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

Χάλκης Χάλκη Πλατεία  Ίδιοι πόροι 

 

Συγκεντρωτικά, τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται και αφορούν το 

Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» , 

παρατίθενται στο παράρτημα 
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1.2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1.2.2.1 Κοινωνική υποστήριξη 
1.2.2.1.1 Υγεία-πρόνοια 

Η υγεία και πρόνοια είναι ένα ζωτικό κομμάτι της ζωής των δημοτών και συνεπώς η μέριμνα για 

ποιοτική και ποσοτική επάρκεια σε υποδομές και υπηρεσίες είναι βασικός παράγοντας στον 

στρατηγικό σχεδιασμό ενός Δήμου. 

Αυτή η παράμετρος καθίσταται πλέον κρίσιμη λόγω της φετινής ξαφνικής εμφάνισης της πανδημίας 

του κορωνοϊού. Παρότι αυτή επηρέασε και επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων 

(κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών κλπ) παραμένει ένα πρόβλημα που άπτεται πρωτογενώς αλλά 

και σε όλο τον κύκλο ζωής του μέχρι την οριστική του εξάλειψη, των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

 Οι υποδομές υγείας και πρόνοιας που χωροθετούνται ή επυπηρετούν την περιοχή και τους 

κατοίκους του Δήμου Κιλελέρ, παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 

Στο Δήμο Κιλελέρ λειτουργούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας δηλαδή αγροτικά 

ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία. Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία ανά Δημοτική Ενότητα : 

 Πίνακας 73 : Χωροθέτηση Περιφερειακών (Π.Ι) & Αγροτικών Ιατρείων (Α.Ι) Δ. Κιλελέρ 

Δ.Ε ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ν
ΙΚ

Α
ΙΑ

Σ
 

Νίκαια 

Περιφερειακό Ιατρείο - Εποπτευόμενο από Κέντρο Υγείας Φαρσάλων 

-Το Περιφερειακό Ιατρείο Νίκαιας ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 

2008 και υπάγεται στο - ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Φαρσάλων της 

5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.Το ιατρείο 

αποτελούσε πριν το 2008 εξυπηρετούμενο ιατρείο από το Π.Ι. 

Ζαππείου. Από τον Απρίλιο του 2016 το ιατρείο λειτουργεί στις 

νέες εγκαταστάσεις του επί της οδού Φαρσάλων στη Νίκαια. 

Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου Νίκαιας υπάγονται και οι 

Κοινότητες Ν.Καρυών, Ν.Λεύκης, Κυπαρισίου και 

Μοσχοχωρίου ΔΕ Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ (LINK) 

Τηλ: 2410922270 

Ζάππειο 

Α.Ι. - Εποπτευόμενο από Κέντρο Υγείας Φαρσάλων. 

Από το 2016 το ιατρείο  λειτουργεί και ως βάση ασθενοφόρου 

της 5ης ΥΠΕ. 

Η βάση θα λειτουργεί καθημερινά, ενώ αν υπάρξει ανάγκη η 

κάλυψη θα γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ 

Λάρισας. 

Τηλέφωνο: 2410781395 

Χαρά Α.Ι.  

Μύρα Α.Ι.  

Καλό Νερό  Α.Ι.  

Σοφό Α.Ι.  

Νέες Καρυές Α.Ι.  

Νέα Λεύκη Α.Ι.  

Μοσχοχώρι Α.Ι.  

Π
Λ

Α
Τ

Υ
Κ

Α
Μ

Π
Ο

Υ
 Πλατύκαμπος Περιφερειακό Ιατρείο Εξυπηρετεί και τη Γαλήνη 

Γλαύκη Α.Ι.  

Ελευθέριο Α.Ι.  

Μελία Α.Ι.  

Μελισσοχώρι Α.Ι.  

Νάματα Α.Ι.  

Ομορφοχώρι Α.Ι.  

Χάλκη Α.Ι.  

Κ
ΙΛ

Ε
Λ

Ε
Ρ

 

Κιλελέρ 
Περιφερειακό Ιατρείο Εποπτευόμενο από Κέντρο Υγείας Αγιάς.  

Τηλ:  2410731022 

Καλαμάκι Περιφερειακό Ιατρείο Εποπτευόμενο από Κέντρο Υγείας Αγιάς. 

Μέλισσα Α.Ι.  

Λοφίσκος Α.Ι.  

Νέο Περιβόλι Α.Ι.  

Αγναντερή Α.Ι.  

https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82-1178001988897770/
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Αρμένιο 

Περιφερειακό Ιατρείο. -Εποπτευόμενο από Κέντρο Υγείας Τυρνάβου. 

-Από το 2018 στεγάζεται σε νέο σύγχρονο κτίριο που 

παραχωρήθηκε από τον Δήμο Κιλελέρ στην 5η ΥΠΕ 

Τηλ:  2410721421 

Νίκη Α.Ι.  

Αχίλλειο Α.Ι.  

Σωτήριο Α.Ι.  

Μεγ.Μοναστήρι  Εξυπηρετείται από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου 

Κ
Ρ

Α
Ν

Ν
Ω

Ν
Α

 

Αγ.Ανάργυροι Περιφερειακό Ιατρείο Εποπτευόμενο από Κέντρο Υγείας Τυρνάβου. 

Άγιος Γεώργιος 

Περιφερειακό Ιατρείο - Εποπτευόμενο από Κέντρο Υγείας Φαρσάλων 

-Εξυπηρετεί τα χωριά:   

Μικρό Βουνό, Ψυχικό,  

Κυπάρισσος και Δοξαρά 

Τηλ: 2410771224 

Βούναινα Α.Ι.  

Κραννώνας Α.Ι.  

Μαυροβούνι Α.Ι.  

Μεσοράχη Α.Ι.  

 

Επισημαίνονται επίσης τα παρακάτω: 

- Πολλές φορές κατόπιν εντολής της Περιφέρειας το προσωπικό του Π.Ι. Αρμενίου εξυπηρετεί 

χωριά εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλελέρ με αποτέλεσμα το ιατρείο να παραμένει 

κλειστό κάποιες ημέρες της εβδομάδας. 

- Η ιατρική περίθαλψη που παρέχεται στα αγροτικά ιατρεία αποτελεί κινητή υπηρεσία, δηλαδή 

δεν υπάρχει γιατρός σε μόνιμη βάση, αλλά μόνο κάποιες ημέρες την εβδομάδα. 

- Ο Δήμος Κιλελέρ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς έχει διασφαλίσει στις πλειονότητα 

των περιπτώσεων την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου προκειμένου να είναι δυνατή η 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 

 

Δευτεροβάθμιες/τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 

Τα σοβαρότερα ιατρικά θέματα και περιστατικά  των κατοίκων του Δήμου Κιλελέρ 

εξυπηρετούνται από τις εξής δομές:  

- Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,  

- Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Λάρισας,  

- ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (8ο χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας- Αθηνών) 

- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (4ο  Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων) 

 

 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας 

 Ο Δήμος Κιλελέρ είναι μέλος Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας 

(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) (σχετ υπ΄αριθμ. 208/2014 απόφαση Δ.Σ) το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή του Δήμου Κιλελέρ σε αυτό 

το δίκτυο είναι: 

1. Αποτελεί ενεργό μέλος της μοναδικής οργανωμένης διαδημοτικής δομής που έχει ως 

αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη της υγείας. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας έχει αναλάβει 

πρωτοβουλία για μια θεσμική πρόβλεψη που θα ενισχύει τον ρόλο του Διαδημοτικού Δικτύου 

στα προγράμματα πρόληψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

2. Αυτοδίκαια συμμετοχή -μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου- στις εθνικές πρωτοβουλίες για την 

πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας καθώς και της 

κοινωνικής μέριμνας. 

3. Συμμετοχή σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

4. Στήριξη όσον αφορά την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων. 

5. Συμμετοχή στην εφημερίδα του Διαδημοτικού Δικτύου «Δήμων Υγεία» και προβολή των 

δράσεων του Δήμου Κιλελέρ του σε όλους τους Δήμους-μέλη του Δικτύου. 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

6. Δυνατότητα να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα 

προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγείας. 

7. Λήψη συμβουλών και τεχνογνωσίας μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το 

Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ. 

8. Παραλαβή αιτημάτων για προγράμματα ή εκδηλώσεις που αφορούν στην πρόληψη της υγείας 

και να τα υλοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

9. Συμμετοχή στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου. 

 

Φροντίδα ζώων 

Ο Δήμος Κιλελέρ έχει δραστηριοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στο ευαίσθητο θέμα 

της φροντίδας ζώων, με έμφαση στα αδέσποτα. Ένα θέμα που έχει υγειονομικές και κοινωνικές  

διαστάσεις ενώ αποτελεί δείγμα πολιτισμού και ευαισθησίας. 

Στα πλαίσια αυτά έχει συμβληθεί με ειδικό κτηνίατρο που επιλαμβάνεται των περιστατικών 

που αφορούν τα αδέσποτα (περισυλλογή, στρείρωση κλπ).  

Επίσης, το 2017 συστήθηκε πενταμελής επιτροπή με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στο θέμα 

των αδέσποτων ζώων και με υπέυθυνη την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας.  

Ήδη έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά κυρίως των οικισμών αρκετές ταΐστρες και ποτίστρες 

για τα ζώα με στόχο αυτά να φύγουν από το κέντρο αλλά και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

σίτισής τους. Μάλιστα μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, το δίκτυο και ο εφοδιασμός 

των σημείων αυτών πύκνωσε σημαντικά προκειμένου να αμβλυνούν οι συνέπειες των περιοριστικών 

μέτρων στα αδέσποτα. 

Πρόσφατα μάλιστα, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, η κατασκευή σύγχρονου 

καταφυγίου αδεσπότων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Κιλελέρ με τα εξής στοιχεία: 

ΤΙΤΛΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  α.π. 42256/3.6.2019 (ΑΔΑ: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκληση Χ του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 

και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 420.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  (επιλέξιμο: 372.000€) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά την  κατασκευή  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων συντροφιάς στον Δήμο Κιλελέρ. Το  καταφύγιο  θα  

κατασκευαστεί σε  θέση  3,3   χλμ περίπου  νοτιοανατολικά  του  οικισμού Ελευθέριου.  Το  οικόπεδο  

βρίσκεται  παράπλευρα αρδευτικής λιμνοδεξαμενής. Η  πρόσβαση  στο  χώρο  γίνεται  μέσω  υφιστάμενου  

κοινοτικού  δρόμου  πολύ  καλής βατότητας. 

Το καταφύγιο αποτελείται από δύο κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις:  

Α)        Το κτίριο διοίκησης-ιατρείου  

Β)        Το κτίριο διαμονής φιλοξενούμενων ζώων.  

Το  κτίριο  διοιίκησης-ιατρείου  αποτελεί  συμβατική  μονόροφη κατασκευή που στεγάζει τους παρακάτω 

χώρους: γραφείο διοίκησης και διαχείρισης της εγκατάστασης, αίθουσα προσωπικού, αποθήκη  τροφών  και  

υλικού, αίθουσα παρασκευής και προετοιμασίας τροφής, αίθουσα ιατρείου μικρών ζώων, αίθουσα 

απομόνωσης ασθενών ζώων, WC  από τα οποία το ένα διαμορφωμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες, χώρος 

αποδυτηρίων  

Το  κτίριο  θα  υδρεύεται από  το  δίκτυο  ύδρευσης  της  ΔΕΥΑ  Κιλελέρ 

Οι ελεύθερες επιφάνειες του περιβάλλοντα χώρου διαμορφώνονται κατά βάση με φυτική γη.   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

Στην Νίκαια δραστηριοποιείται επίσης η φιλοζωική ομάδα «Μουσούδες»-Φιλόζωοι Κιλελέρ, 

μια εθελοντική κίνηση πολιτών Κιλελέρ.Βοηθάμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα διαχείρισης 

αδέσποτων του Δήμου μας με στειρώσεις θηλυκών και προώθηση για υιοθεσία 

 

1.2.2.1.2  Κοινωνική Μέριμνα 

Οι υπηρεσίες και εγκαταστάσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας που παρέχονται στο 

Δήμο Κιλελέρ αφορούν στην ενημέρωση διαφόρων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Κέντρο 
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Κοινότητας), στην προστασία μικρών παιδιών προνηπιακής ηλικίας (Παιδικοί σταθμοί), και την 

Πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

 

Κέντρο Κοινότητας 

 Λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2017 στον Πλατύκαμπο με προσωπικό 1 Κοινωνικό 

Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο και μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει πλέον των 500 ατόμων διαφόρων 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, αριθμός 5πλασιος από τον αρχικό στόχο του ΠΕΠ Θεσσαλίας για την 

συγκεκριμένη  (484 άτομα μέχρι τέλος του 2019). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τόσο την 

αναγκαιότητα μιας τέτοιας δομής όσο και την μεγάλη έκταση του φαινομένου της ύπαρξης ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων.  

 Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας χρηματοδοτείται μέσω από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και 

πρόσφατα παρατάθηκε μέχρι 30/6/2022. 

Σύμφωνα με στοιχεία του μητρώου των ατόμων που προσέγγισαν την δομή του Κέντρου 

Κοινότητας μέχρι σήμερα, αυτά που εντάσσονται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του Δήμου Κιλελέρ 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 74: Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Κιλελέρ (πηγή: Κέντρο Κοινότητας, Οκτώβριος 2020) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1. ΑΜΕΑ 142 

2. ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ 2 

3. ΑΝΕΡΓΟΙ 75 

4. ΑΣΤΕΓΟΙ 18 

5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 150 

6. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ 26 

7. ΡΟΜΑ 27 

8. ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ/ ΑΛΚΟΟΛ 7 

9. ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 33 

 

Η δομή συνεργάζεται με την δομή «Βοήθεια στο Σπίτι», ιδιαίτερα για τα άτομα τα οποία δεν 

μπορούν να προσεγγίσουν το Κέντρο Κοινότητας. 

 

 

Εθελοντισμός  

 «Επιχειρησιακό Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας Διάσωσης» ΕΟΔΥΑ 

Από το 2020 και μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου σύγχρονου Περιφερειακού Ιατρείου Νίκαιας, 

το κτίριο του πρώην αγροτικό ιατρείο Νίκαιας παραχωρήθηκε στην Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης 

και Υγειονομικών Αποστολών (ΕΟΔΥΑ) και λειτουργεί ως «Επιχειρησιακό Συντονιστικό Κέντρο 

Έρευνας Διάσωσης» (ΕΣΚΕΔ). Τηλ: 6971-641664, Email : info@eodia.gr, Ιστότοπος: http://eodia.gr  

 «Μουσούδες»-Φιλόζωοι Κιλελέρ  
Εθελοντική κίνηση πολιτών Κιλελέρ που ιδρύθηκε το 2015. Τα μέλη της βοηθούν στην υλοποίηση 

του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου Κιλελέρ με στειρώσεις θηλυκών και 

προώθηση για υιοθεσία (https://www.facebook.com/groups/1590801257857961/) 

 

Παιδικοί Σταθμοί 
Σκοπός των Παιδικών Σταθμών είναι η διαπαιδαγώγηση, η κοινωνικοποίηση και η φύλαξη  

παιδιών ηλικίας 2,5 ετών και πάνω. Κριτήρια για την εγγραφή τους είναι η εργασία των γονέων, 

κοινωνικά κριτήρια (άπορες οικογένειες ,πολύτεκνες, μονογονεϊκές) και η σωματική και πνευματική 

υγεία των νηπίων. 

Ο Δήμος Κιλελέρ λειτουργεί και εποπτεύει δύο δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, έναν στη 

Νίκαια και έναν στον Πλατύκαμπο. 

 

 Παιδικός Σταθμός Νίκαιας 

mailto:info@eodia.gr
http://eodia.gr/
https://www.facebook.com/groups/1590801257857961/
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Στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας λειτουργεί ένας Παιδικός Σταθμός σε ιδιόκτητο κτίριο. Σε 

αυτόν πηρετούν δύο βρεφονηπιοκόμοι (μία μόνιμη και μία μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ), ενώ αποτελεί και την έδρα του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Παιδικών Σταθμών. 

 Παιδικός Σταθμός Πλατυκάμπου 

Το κτίριο που στεγάζεται ο Παιδικός Σταθμός είναι ενοικιαζόμενο περίπου 140τ.μ και το 

προσωπικό που υπηρετεί είναι μία  μόνιμη βρεφονηπιοκόμος.  

Δεδομένου ότι το κτίριο του Παιδικού Σταθμού Πλατυκάμπου δεν κατασκευάσθηκε ως κτίριο 

φιλοξενίας παιδιών προνηπιακής ηλικίας και παρά τις όποιες βελτιώσεις υπέστη δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει την ανάγκη ανέγερσης ενός νέου, σύγχρονου με επαρκή και κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο. 

Στα νήπια και των δύο παιδικών σταθμών του Δήμου Κιλελέρ παρέχεται παιδαγωγικό 

πρόγραμμα, καθημερινό φαγητό, εβδομαδιαία ιατρική παρακολούθηση κ.τ.λ. Η λειτουργία των 

σταθμών αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Ιουλίου. 

Ο αριθμός των παιδιών που εξυπηρετούνται από τους παιδικούς σταθμούς κατά την τελευταία 

5ετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 75: Αριθμός παιδιών παιδικών σταθμών Δήμου Κιλελέρ (Τμ. Παιδικών Σταθμών Δ.Κιλελέρ, 2020) 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

2015-16 35 25 

2016-17 36 28 

2017-18 36 22 

2018-19 31 24 

2019-20 38 16 

 2020-21 27 13 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα παρατηρείται ότι ο παιδικός σταθμός της Νίκαιας 

εξυπηρετεί έναν σχετικά σταθερό αριθμό παιδιών με την τρέχουσα όμως χρονιά να είναι αυτή με τον 

μικρότερο (27) σε σχάση με την περυσινη όπου είχε τον μεγαλύτερο (38).  Στον παιδικό σταθμό 

Παλτυκάμπου, πέραν του διαχρονικά μικρότερου  αριθμού παιδιών, φέτος ενέγραψε τον μικρότερο 

αριθμό παιδιών (13) που είναι σχεδόν μισός από προηούμενες χρονιές. Αυτή η μείωση μπορεί να 

αποδοθεί σε ένα ποσοστό και στην σχετική ακαταλληλότητα του χώρου, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, που οδηγεί τους γονείς σε άλλες επιλογές.  

 Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση του φακέλλου υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης ανέγερσης νέου σύγχρονου παιδικού σταθμού Πλατυκάμπου, γεγονός που θα 

επιλύσει οριστικά το ανωτέρω πρόβλημα. 

 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ) 
Ο Δήμος Κιλελέρ μέσω της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλελέρ δημιούργησε και λειτουργεί 

από το 2017 το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ) στη Νίκαια, έδρα του Δήμου. 

Ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας όπου τα παιδιά απελευθερώνουν τη σκέψη τους και την έκφρασή 

τους. Έντεκα   μήνες δωρεάν φοίτηση, έντεκα μήνες δωρεάν δράσεις, έντεκα μήνες δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών.  

Υπό κανονικές συνθήκες -και πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης- το ΚΔΑΠ ξεκινά τη 

λειτουργία του τη 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Ιουλίου κάθε έτους. Το ωράριο κατά τη χειμερινή 

περίοδο είναι από 4:00μ.μ έως 08:00μ.μ και κατά τη θερινή περίοδο, από 09:00π.μ έως 01:00μ.μ, 

εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τις εργαζόμενες και άνεργες μητέρες. 

Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν καθημερινά το πρόγραμμα αλλά μπορούν 

να προσαρμόσουν την προσέλευσή τους ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο τους και αφού λάβουν υπόψη 

τους το ωρολόγιο πρόγραμμα της Δομής. 

Τα ΚΔΑΠ απευθύνονται σε μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων 5 - 12 

ετών.                                      
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Πίνακας 76: Εξέλιξη αριθμού παιδιών στο ΚΔΑΠ Νίκαιας την τελευταία 3ετία  (ΠΗΓΗ : Τμ. Παιδικών Σταθμών Δ.Κιλελέρ, 

2020) 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ 

2017-18 17 

2018-19 28 

2019-20 38 

2020-21 25 

 

 Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει μια αλματώδης αύξηση του αριθμού των παιδιών που 

συμμετέχουν στο ΚΔΑΠ, αποδεικνύοντας ότι αυτό καλύπτει μια πραγματική και διαρκώς αυξανόμενη 

ανάγκη της σημερινής εποχής ενώ δείχνει ότι αυτός ο θεσμός θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες 

περιοχές του Δήμου πέραν της έδρας, μέχρι και την περυσινή χρονιά. Η μείωση στον αριθμό των φετινών 

εγγραφών, θα μπορούσε να αποδοθεί και στο ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης του λόγω της εμφάνισης 

του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέσων που ισχύουν. 

To ΚΔΑΠ Νίκαιας όπως και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Κιλελέρ συμμετέχουν στο 

συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόγραμμα "Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" το οποίο υλοποιεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

αποτελεί σημαντικό βοήθημα σε άνεργες ή εργαζόμενες στο ιδιωτικό τομέα μητέρες ή μητέρες που 

βρίσκονται σε στάδιο αναζήτησης εργασίας. 

 

Σύλλογοι ατόμων τρίτης ηλικίας/ΚΑΠΗ 
 Οι σύλλογοι ατόμων τρίτης ηλικίας/ΚΑΠΗ που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Κιλελέρ 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 
Πίνακας 77: Σύλλογοι ατόμων τρίτης ηλικίας/ΚΑΠΗ στο Δήμο Κιλελέρ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΚΑΠΗ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 
Νίκαιας 

Ζαππείου 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Πλατυκάμπου 

Γαλήνης 

Ομορφοχωρίου 

Χάλκης 

ΑΡΜΕΝΙΟΥ Δεν υπάρχουν 

ΚΙΛΕΛΕΡ Δεν υπάρχουν 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ Δεν υπάρχουν 

 

Ο Δήμος Κιλελέρ συμβάλλει στην διατήρηση των παραπάνω συλλόγων καλύπτοντας τα  

λειτουργικά τους έξοδα και διοργανώνοντας εκδηλώσεις. 

 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
Η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με σκοπό την παροχή Πρωτοβάθμιας 

κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο  την παραμονή τους 

στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την αποφυγή ιδρυματικής περίθαλψης, την διατήρηση 

της συνοχής της οικογένειας τους και την εξασφάλιση υγιούς διαβίωσης.  

Στο Δήμο Κιλελέρ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτει την Δημοτική Ενότητα 

Πλατυκάμπου (περίπου 100 εγγεγραμμένα/εξυπηρετούμενα μέλη) και στελεχώνεται από: 1 

Κοινωνικό λειτουργό, 1 Νοσηλεύτρια και 1 Οικογενειακή βοηθό. 

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
Έργο του συμβουλίου ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του 

Δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη 

δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών 

δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των 
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προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών 

από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο 

εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.»  

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή εκπροσώπων μεταναστών στο συμβούλιο είναι η νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην απογραφή του 2011 στην 

περιοχή του Δήμου Κιλελέρ διέμεναν 1.588 άτομα μη ελληνικής υπηκοότητας. 

 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Κιλελέρ μέσω της ΚΔΕΚ συμμετέχει μαζί με άλλους εταίρους 

(Δήμους και κοινωνικούς φορείς της Π.Ε. Λάρισας) -στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Από-

ρους (TEBA/FEAD) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και μετά από πρόσκληση του Υ-

πουργείου Εργασίας για διαβούλευση κοινωνικών φορέων του Υπουργείου Εργασίας για την επιδό-

τηση του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD Το Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα- στην συγκρότηση «Κοινωνικής Σύμπραξης». 

 Επιπλέον, συμμετέχει μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία υπέγραψε σχετική 

προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στην 

υλοποίηση έργου παροχής τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι 

οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής. 

 

1.2.2.1.3 Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 

Στο Δήμο Κιλελέρ λειτούργησαν συνολικά για το εκπαιδευτικό έτος 2019-20 οι παρακάτω 

δομές: 

 
Πίνακας 78 : Κατανομή σχολικών μονάδων ανά κατηγορία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 13 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 13 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 3 

ΛΥΚΕΙΑ 2 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1 

 

Η χωρική κατανομή των εκπαιδευτικών αυτών ιδρυμάτων καθώς και ο αριθμός των μαθητών 

περιγράφεται παρακάτω 

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

Τη σχολική χρονιά 2020-21 στο Δήμο Κιλελέρ λειτουργούν 13 νηπιαγωγεία, εκ των οποίων 

τα δύο είναι ολοήμερα.  Η χωρική κατανομή των νηπιαγωγείων καθώς και ο αριθμός των μαθητών 

(σχ.έτους 2017-18) φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.  

 
Πίνακας 79 : Χωροθέτηση νηπιαγωγείων Δήμου Κιλελέρ 2019-20 (ΠΗΓΗ: http://dipe.lar.sch.gr/index.php) & αριθμός 

νηπίων σχ. έτους 2017-18 (ΠΗΓΗ: Σχ.επιτροπή Α’θμιας εκπαίδευσης Δ.Κιλελέρ) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΝΗ-

ΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΟΡΓ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

2014-15 2017-18 2020-21 

1.  
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥ-

ΡΩΝ 
1/θ 2410751261 mail@nip-ag-anarg.lar.sch.gr 10 12 9 

2.  ΑΡΜΕΝΙΟΥ 1/θ 2410721154 mail@nip-armen.lar.sch.gr 19 19 11 

3.  ΓΛΑΥΚΗΣ 1/θ 2410971041 mail@nip-glafk.lar.sch.gr 15 6 8 

4.  ΖΑΠΠΕΙΟΥ 1/θ 2410781397 mail@nip-zappeiou.lar.sch.gr 10 11 10 

5.  ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 1/θ 2494061508 mail@nip-kalam.lar.sch.gr 12 8 8 

6.  ΚΙΛΕΛΕΡ 2/θ 2410731544 mail@nip-kilel.lar.sch.gr 13 13 7 

7.  
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΝΑ-

ΣΤΗΡΙΟΥ 
1/θ 2410711241 

mail@nip-meg-

monast.lar.sch.gr 
5 5 6 

8.  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 1/θ 2410971860 mail@nip-meliss.lar.sch.gr 23 8 9 

9.  ΝΙΚΑΙΑΣ 3/θ 2410921163 mail@nip-nikaias.lar.sch.gr 75 64 61 

http://dipe.lar.sch.gr/index.php
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10.  ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 1/θ 2410575588 mail@nip-omorf.lar.sch.gr 17 20 19 

11.  
1ο ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

(Πλατύκαμπος) 
2/θ 2410971696 mail@1nip-platyk.lar.sch.gr 44 25 16 

12.  
2ο ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

(Γαλήνη) 
1/θ 2410972638 mail@2nip-platyk.lar.sch.gr 21 27 18 

13.  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΛΚΗΣ 
2/θ 2410961415 mail@nip-chalk.lar.sch.gr 33 30 39 

ΣΥΝΟΛΟ 297 248 221 

 

Στον Δήμο Κιλελέρ λειτουργεί και ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο (Σαρμανιώτου-Γρηγορίου Ελένη) στο 

4ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων (ΠΗΓΗ: http://dipe.lar.sch.gr/index.php) 

Τη σχολική χρονιά 2020-21 στο Δήμο Κιλελέρ λειτουργούν 13 Δημοτικά Σχολεία. Η χωρική 

κατανομή των  δημοτικών σχολείων καθώς και ο αριθμός των μαθητών φαίνεται στο παρακάτω 

πίνακα. Τα στοιχεία του πίνακα αποτυπώνουν τις εξής τάσεις για την τελευταία 3ετία: 
 

Πίνακας 80: Χωροθέτηση δημοτικών σχολείων (ΠΗΓΗ: http://dipe.lar.sch.gr/index.php)& αριθμός μαθητών σχ. Ετών 

2011-12, 2014-15, 2017-18, 2020-21 (ΠΗΓΗ: Σχ.επιτροπή Α’θμιας εκπαίδευσης Δ.Κιλελέρ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

2011-12 2014-15 2017-18 2020-21 

1.  ΔΣ Αγίων Αναργύρων 3/θ 45 31 33 25 

2.  ΔΣ Αρμενίου 6/θ 63 53 52 53 

3.  ΔΣ Γλαύκης 4/θ 55 49 52 37 

4.  ΔΣ Ζαππείου 3/θ 39 31 34 49 

5.  ΔΣ Καλαμακίου 2/θ 31 20 18 19 

6.  ΔΣ Κιλελέρ 4/θ 39 48 41 35 

7.  ΔΣ Μεγ. Μοναστηρίου 2/θ 26 28 18 20 

8.  ΔΣ Μελισσοχωρίου 4/θ 49 55 60 65 

9.  ΔΣ Νίκαιας 12/θ 238 249 258 229 

10.  ΔΣ Ομορφοχωρίου 4/θ 47 46 40 51 

11.  1ο ΔΣ Πλατυκάμπου 6/θ 111 126 123 96 

12.  2ο ΔΣ Πλατυκάμπου (Γαλήνη) 6/θ 67 84 103 88 

13.  ΔΣ Χάλκης 6/θ 74 92 94 95 

ΣΥΝΟΛΟ 884 912 926 862 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει μια συνεχής φθίνουσα πορεία των μαθητών της Α’θμιας 

εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) του Δήμου Κιλελέρ. Οι μεταβολές αυτές αποτυπώνουν 

μέχρι ενός σημείου και αντίστοιχες δημογραφικές τάσεις και προοπτικές των αντιστοίχων περιοχών 

αναφοράς. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθούν τα εξής: 

1. ότι είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός επέκτασης ή ακόμη και ανέγερσης νέων σχολικών 

μονάδων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο με βάση τις πληθυσμιακές τάσεις προκειμένου να 

αποτραπεί το ενδεχόμενο η έλλειψη υποδομών εκπαίδευσης να αναστρέψει την τάση 

αποαστικοποίησης και εγκατάστασης κυρίως στην εγγύτερη προς την Λάρισα περιοχή. 

2. ο εμπλουτισμός ή/και η αλλαγές των προγραμμάτων των σχολείων δημιουργούν πρόσθετες 

ανάγκες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, αυξάνοντας έτσι την πίεση για εξασφάλιση 

πρόσθετων χώρων πέραν των κλασσικών αιθουσών διδασκαλίας. 
Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης επέκτασης 

των Δημοτικών Σχολείων Γαλήνης και Πλατυκάμπου. 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Τη σχολική χρονιά 2019-20 στο Δήμο Κιλελέρ λειτουργούν 3 Γυμνάσια, 2 Λύκεια και 

Λυκειακές τάξεις (Αρμένιο) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο παρουσιάζοναι και 

συγκριτικά στοιχεία.  

 

http://dipe.lar.sch.gr/index.php
http://dipe.lar.sch.gr/index.php
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Πίνακας 81: Χωροθέτηση δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πηγη: http://dide.lar.sch.gr/site/2014-12-22-10-51-

49/2& αριθμός μαθητών σχολ. Ετών 2011-12, 2014-15 & 2017-18 (ΠΗΓΗ: Σχ.επιτροπή Β’θμιας 

εκπαίδευσης Δ.Κιλελέρ) 

Α/Α 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (αριθμός μαθητών) ΛΥΚΕΙΑ (αριθμός μαθητών) 

2011-12 2014-15 2017-18 2020-21 2011-12 2014-15 2017-18 2020-21 

1. Αρμενίου 60 53 47 77 61 49 44 77 

2. Νίκαιας 177 163 129 156 109 145 116 111 

3. Πλατυκάμπου 200 180 214 234 150 145 108 147 

ΣΥΝΟΛΟ 437 396 390 467 320 339 268 335 

 

 Από τα επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων μπορούν να γίνουν οι εξής διαπιστώσεις : 

- Το μαθητικό δυναμικό στα γυμνάσια και τα Λύκεια εμφανίζει μια αξιοσημείωτη αυξητική τάση. 

Αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται σε μια επαναφορά (ή και παραπάνω) στα επίπεδα της προ 

10ετίας κατάστασης. 

- Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά την τελευταια 10ετία, μεσολάβησαν συγχωνεύσεις 

σχολικών μονάδων (κυρίως Α’θμιας εκπαιδευσης και Γυμνάσια) αλλά και η βαθιά οικονομική 

και κοινωνική κρίση που επηρέασε δημογραφικά και κοινωνικά τον πληθυσμό με ανάλογο 

αποτύπωμα και στην εκπαίδευση 

- Μέσω των σχολείων λοιπόν διοχετεύονται κοινωνικά μηνύματα που πρέπει  να αποτελέσουν 

οδηγό στην λήψη αποφάσεων με σκοπό την υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση της 

αναστροφής αρνητικών φαινομένων ή/και την πρόληψη τους. 

- Όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση των υποδομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η πίεση για 

εξασφάλιση νέων χώρων σχετίζεται και με τα νέα προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας. 

Σημειώνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέας πτέρυγας σχολικών αιθουσών στο 

Γυμνάσιο-Λύκειο Πλατυκάμπου, κάτι έλυσε το μεγάλο πρόβλημα στέγασης των μαθητών και 

κατέστησε τις σχολικές υποδομές δευτεροβάθμιας πιο ελκυστικές, συμβάλλοντας στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω των αναβαθμισμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μια ταχέως 

αναπτυσσόμενη οικιστικά περιοχή του Δήμου. 

Επίσης έχει εγκριθεί η ένταξη του έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο 

Γυμνάσιο, Λύκειο και Γυμναστήριο Νίκαιας στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, ενώ έχει ετοιμαστεί αντίστοιχη 

μελέτη για το Γυμνάσιο-Λύκειο Πλατυκάμπου με σκοπό την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.  

Επίσης, στα πλαίσια αναβάθμισης των υποδομών εκπαίδευσης και προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

υλοποιήθηκε η δράση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 

ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»  που αφορούσε την κατασκευή ραμπών 

πρόσβασης ΑΜΕΑ στο σύνολο των ενεργών σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλελέρ που θα πληρούν 

τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας 

 

Δια βίου μάθηση 
Ο Δήμος Κιλελέρ συμμετέχει στην Α.Π. : 660/4/16980/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΗΔ46ΨΖΣΠ-

ΖΧ4) προκήρυξη του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, για την στελέχωση Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) με 

εκπαιδευτές στα πλαίσια του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  

 

Ιδιωτική Εκπαίδευση  

Στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ και στους μεγαλύτερους οικισμούς όπως η Νίκαια, δρα-

στηριοποιούνται και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί όπως: 

 Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών,  

 Πληροφορικής 

 Σχολικών Μαθημάτων 

 Ιδιωτικό Κολλέγιο (Νίκαια, οδός Λαρίσης-Φαρσάλων) 

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση :   

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχουν υποδομές στο Δήμο Κιλελέρ.  

http://dide.lar.sch.gr/site/2014-12-22-10-51-49/2
http://dide.lar.sch.gr/site/2014-12-22-10-51-49/2
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Οι πλησιέστερες υποδομές είναι οι σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που λειτουργούν 

στη Λάρισα και κυρίως αυτές του πρώην ΤΕΙ Λάρισας μετά την ενσωμάτωσή του στο πρώτο. 
 

 

1.2.2.2 Πολιτισμός 

1.2.2.2.1 Πολιτιστική υποδομή 

 Στα πλαίσια ανάδειξης και προαγωγής του πολιτισμού έχουν δημιουργηθεί  και λειτουργούν 

οι εξής υποδομές : 

 η Μουσική Σχολή,  

 η μαθητική ορχήστρα της Μουσικής Σχολής  

 η παιδική ορχήστρα της Μουσικής Σχολής 

 η φιλαρμονική του Δήμου 

 τμήματα χορού (παραδοσιακού και μοντέρνου). Τα τμήματα χορού του Δήμου συμμετέχουν σε 

πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ τόσο σε ολόκληρη την Ελλάδα όσο και σε φεστι-

βάλ του εξωτερικού. 

 τμήμα ρυθμικής, 

 τμήμα θεάτρου 

 τμήματα ζωγραφικής, ζωγραφικής σε μετάξι, μπατίκ βουτηχτό, 

 τμήμα αγιογραφίας,  

 τμήμα κατασκευής κοσμημάτων,  

 καθώς και  

 δανειστική βιβλιοθήκη. 

 

Μουσική Σχολή: Η μουσική σχολή του Δήμου Κιλελέρ δημιουργήθηκε από τον Καποδιστριακό 

Δήμο Νίκαιας και λειτουργεί από το 1992. 

Οι καθηγητές της Μουσικής Σχολής είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ωδειακού επιπέδου, 

ή είναι τελειόφοιτοι των ωδείων και διδάσκουν τα εξής μουσικά όργανα: πιάνο, βιολί, φλάουτο, α-

κορντεόν, κρουστά, κλαρίνο, μπουζούκι, κιθάρα, κλαρινέτο και αρμόνιο. 

Από το 2012 λειτουργούν 3 τμήματα για εκμάθηση φλογέρας με παιδιά ηλικίας 6-9 χρονών 

Επίσης λειτουργούν τμήματα : 

 προ-αδειανής,  

 μουσικής προπαιδείας (4-6 χρονών),  

 φυτώριο χορωδίας (7-9 χρονών) 

 παιδική χορωδία (10-18 χρονών),  

 μαθητική ορχήστρα.  

Σε επίπεδο θεωρητικής εκπαίδευσης, υπάρχουν οι εξής τάξεις: ειδικού αρμονίας, αντίστιξης 

και φούγκας. 

Το πτυχίο της σχολής παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να εργαστούν ως μουσικοί στη 

μέση εκπαίδευση και σε ωδεία.  

Η σχολή αρχικά είχε 25 μαθητές ενώ σήμερα είναι περίπου 200 από όλη την περιοχή του 

Δήμου αλλά και από άλλους Δήμους όπως και από την πόλη της Λάρισας. Η αύξηση αυτή σχετίζεται 

άμεσα με την επιτυχημένη παρουσία της Σχολής σε τοπικό επίπεδο αλλά και με τις επιτυχίες που 

έχουν μαθητές της σε πανελλήνιους μουσικούς διαγωνισμούς.  

Παράρτημα της Μουσικής Σχολής λειτουργεί στην Δ.Ε. Πλατυκάμπου. 

 

Μαθητική Ορχήστρα Μουσικής Σχολής Νίκαιας : Η μαθητική ορχήστρα λειτουργεί από το 2004 

στη Μουσική Σχολή  και αποτελείται από το φυτώριο με παιδιά ηλικίας (7-12 χρονών) και τη μεγάλο 

τμήμα από (13-18 χρονών).. 

 

Παιδική Χορωδία Μουσικής Σχολής Νίκαιας: Η παιδική χορωδία της Μουσικής Σχολής ιδρύθηκε 

το Νοέμβριο του 2000. Το φυτώριο της παιδικής χορωδίας αποτελείται από παιδιά ηλικίας 7- 9 ετών. 

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθετών, γραμμένα για παιδικές 
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και νεανικές χορωδίες. Στη μέχρι τώρα πορεία της η χορωδία έχει συμμετάσχει σε πολλές 

εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ με κορυφαία τα «Θερινά Δρώμενα» που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Έχει 

συμμετάσχει επίσης σε χορωδιακές συναντήσεις και φεστιβάλ τοπικά αλλά και με διεθνή συμμετοχή.  

 

Φιλαρμονική : Η Φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Κιλελέρ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2004 ως 

Φιλαρμονική του Καποδιστριακού Δήμου Νίκαιας. Η Φιλαρμονική αποτελείται από μαθητές 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και από φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Κιλελέρ. 

Στεγάζεται στο χώρο του νέου Δημαρχείου και παρέχει όλες τις υλικοτεχνικές υποδομές που 

απαιτούνται για την διδασκαλία των μαθητών. Τα όργανα που διδάσκονται είναι πνευστά και 

κρουστά. Οι δραστηριότητες της Φιλαρμονικής δεν περιορίζονται μόνο στη συμμετοχή της σε 

πολιτιστικές και επετειακές εκδηλώσεις, αλλά έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα και για το κοινωνικό έργο 

που προσφέρει στο Δήμο. Με την παρουσία της λαμπρύνει τις επετειακές θρησκευτικές και 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της περιοχής συμμετέχοντας σε λιτανείες εικόνων και εκκλησιών που 

εορτάζουν ή παίζοντας μουσική σε διάφορα ιδρύματα όπως νοσοκομεία και Κ.Α.Π.Η. 

 

Πολιτιστικό κέντρο Νίκαιας : Είναι ένα σύγχρονο κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο ΟΠΑΠ του Δήμου 

Κιλελέρ. Διαθέτει με χώρο αμφιθεάτρου με σύγχρονο εξοπλισμό στο οποίο φιλοξενούνται κάθε 

χρόνο πλήθος εκδηλώσεων και παραστάσεων. 

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας (https://libkileler.gr/) : Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας  ξεκίνησε 

τη λειτουργία της το 1992, ως δανειστική Βιβλιοθήκη με 500 περίπου βιβλία και με την επωνυμία  

Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας. Σήμερα αριθμεί περισσότερους από 5500 τίτλους και από το 2015 

λειτουργεί σε νέο κτίριο ( του πρώην αστυνομικού σταθμού  Νίκαιας), το οποίο έχει πλήρως ανακαι-

νιστεί και εξοπλιστεί για το σκοπό αυτό, με Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.  

Λειτουργούν τμήματα Δανειστικό, Αναγνωστήριο και Αίθουσα Η/Υ. Επίσης διαθέτει  δια-

μορφωμένο εξωτερικό χώρο με μικρό αμφιθέατρο για εξωτερικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, όπου 

φιλοξενείται μεταξύ άλλων και η Παιδική Κινηματογραφική Λέσχη Νίκαιας,  καθ όλη τη διάρκεια 

των καλοκαιρινών μηνών. Το 2015 εντάχθηκε στο δίκτυο Βιβλιοθηκών Future Library και υλοποίησε 

για πρώτη φορά  το πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας για την προώθηση της δημιουργικό-

τητας και της ανάγνωσης της ΕΒΕ. Φέτος, συμμετείχε στο πρόγραμμα "Συλλέγω Εμπειρίες" του 

Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και θα υλοποιήσει 20 δράσεις στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής 

Εκστρατείας 2016 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Επίσης καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς 

διοργάνωσε δράσεις για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου- Λυκείου Νίκαιας,  αλλά 

και γειτονικών χωριών, με δημιουργικό παιχνίδι, ανάγνωση βιβλίων, ομιλίες συγγραφέων κλπ. Στη 

Βιβλιοθήκη λειτουργεί επίσης Λέσχη Φιλαναγνωσίας από το 2014, με μεγάλη συμμετοχή καθώς και 

τμήμα γνωριμίας με την παιδική λογοτεχνία για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όλες οι δράσεις υπο-

στηρίζονται από εθελοντές. 

 

1.2.2.2.2 Πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις 

Ο ΟΠΑΠ σε συνεργασία με τον Δήμο Κιλελέρ αλλά και με άλλους φορείς διοργανώνει πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις σχεδόν όλο το χρόνο. Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων 

από αυτές: 
ΠΑΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

«Κιλελέρεια» : Ο Δήμος Κιλελέρ συνδιοργανώνει κάθε χρόνο με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μια 

πολύ σημαντική εκδήλωση στην μνήμη των θυμάτων της αγροτικής εξέγερσης της 6ης Μαρτίου 1910 

στο Κιλελέρ,  όπου έχει ανεγερθεί μνημείο πεσόντων. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, πέραν 

της απότισης φόρου τιμής, των καθιερωμένων ομιλιών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, έχουν 

προστεθεί ενημερωτικές ημερίδες με θέματα που αφορούν κυρίως τον αγροτικό κόσμο. Με αυτό τον 

τρόπο η εκδήλωση μετατρέπεται και αναβαθμίζεται σε αφετηρία ενημέρωσης και εξωστρέφειας της 

υπαίθρου. 

 Συνοπτικά, οι βασικές προγραμματιζόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά οικισμό για το 2015 

(θεσμοθετημένες και μη) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

https://libkileler.gr/
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Πίνακας 82: Χωροθέτηση βασικών -θεσμοθετημένων & μη- πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά οικισμό (ΟΠΑΠ Δ.Κιλελέρ) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

ΑΡΜΕΝΙΟ 

 

Παιδικό εργαστήρι από τον πολιτιστικό σύλλογο  «Άνθιμος Γαζής» με δραστηριότητες όπως : 

Χριστούγεννα στο χωριό, Αποκριές, άνοιξη, Πάσχα, επιτέλους καλοκαίρι. 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΚΙΛΕΛΕΡ Γιορτή Βαμβακιού  (τελευταίο δεκαήμερο Αυγούστου). 

Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

ΚΡΑΝΝΩΝΑΣ 1. Καλοκαιρινή γιορτή γλυκού 

2. Γιορτή Θερισμού  

3. Κραυξίδειος αγώνας δρόμου 

ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ Ετήσιο αντάμωμα Μικροβουνιωτών από τον σύλλογο γυναικών του χωριού (Αύγουστος). 

Δ.Ε ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΖΑΠΕΙΟ Γιορτή λουλουδιών 

ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ Γιορτή Φιστικιού 

ΝΙΚΑΙΑ   1. Αποκριάτικο γαϊτανάκι την Κυριακή της αποκριάς.   

2. Πολιτιστικά δρώμενα με χορό- μουσική- θέατρο (Αύγουστος –Σεπτέμβριος).  

ΧΑΡΑ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

1. Γιορτή αγάπης με χορευτικές εκδηλώσεις και διανομή δώρων (Χριστούγεννα). 

2.Γιορτή Θερισμού (καλοκαίρι). 

Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

ΓΑΛΗΝΗ Εκδήλωση ΘΕΡΟΣ 

ΜΕΛΙΑ Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με επωνυμία ΟΓΧΗΣΤΙΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Ο σύλλογος  Άγιος Δημήτριος διοργανώνει πανηγύρι στο ομώνυμο ξωκλήσι την πρώτη 

Παρασκευή μετά το Πάσχα. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΝΑ διοργανώνει την Γιορτή του Κάμπου . 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ Γιορτή σκόρδου 

ΧΑΛΚΗ  

 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΙΑ :  Θεσμοθετήθηκε το 1996 όταν η Δέσποινα Μπατζιανούλη γύρισε από 

την παραολυμπιάδα κωφών με 2 μετάλλια . Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει  ομιλίες που 

θα αφορούν παιδιά με διάφορα προβλήματα. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ :Συμμετοχή  χορωδιών από όλη την Ελλάδα. 

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ &:ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ: Εκδηλώσεις με μουσική και χορό. 

1 ΜΑΙΟΥ: Πανηγύρι στον Άγιο Αθανάσιο. 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
Αρμένιο: νότια βρίσκεται ο Ι.Ν. της Παναγίας Αρμενίου, που χτίστηκε μετά την ανεύρεση της εικό-

νας της Παναγίας με θαυματουργό τρόπο στις αρχές του αιώνα και πανηγυρίζει το Δεκαπενταύγου-

στο. Το Αρμένιο πανηγυρίζει επίσης στη μνήμη των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (21 Μαΐου) και 

του Αγίου Αθανασίου. 

Μεγάλο Μοναστήρι: Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Δεκαπενταύγουστο γίνεται το πανηγύρι του 

χωριού που διαρκεί τρεις μέρες και υπάρχει και η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου 

Νίκη: πανηγυρίζει τρεις φορές το χρόνο, με διήμερες εκδηλώσεις: του Αγ. Αχιλλείου (15/5), του Αγ. 

Χαραλάμπους (10/2) και του Αγ. Νεκταρίου (3/9). Στον οικισμό Αχίλλειο του Αγίου Αχιλλείου και 

των Αγίων Αναργύρων. 

Σωτήριο: πανηγυρίζει στη μνήμη της Αγ. Παρασκευής (26/7) και του Αγίου Αθανασίου 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αγναντερή: το χωριό πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγ. Αθανασίου στις 2 Μαΐου (ανακομιδή των λει-

ψάνων). 

Κιλελέρ: πανηγυρίζει στη μνήμη του Αγ. Γεωργίου αλλά και της Αγ.Μαρίνης ενώ ο οικισμός Κοκ-

κίνες της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Αθανασίου. 

Μέλισσα: διήμερο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής (Πέμπτη και Παρασκευή της Διακαινησίμου) διε-

ξάγεται στη Μέλισσα. Το Δεκαπενταύγουστο πανηγυρίζει ο Ι. Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

στο Λοφίσκο. 

Νέο Περιβόλι: πανηγυρίζει στη μνήμη του Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου) και του Αγίου Γεωργίου. 
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Καλαμάκι: Πανηγυρίζει στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής και υπάρχει και η εκκλησία των Αγίων 

Αναργύρων. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 
Άγιος Γεώργιος: ο Άγ. Γεώργιος πανηγυρίζει στη μνήμη του προστάτη αγίου του στις 23 Απριλίου 

και του Αγίου Αθανασίου. Ο ναός χρονολογείται από το 1753 και φέρει αξιοθαύμαστες αγιογραφίες 

αλλά και φορητές εικόνες με μεγάλη ιστορία, που αποτελούν εξαιρετικό πολιτιστικό κληροδότημα 

για τους κατοίκους όχι μόνο του Αγίου Γεωργίου αλλά ολόκληρου του Δήμου Κιλελέρ 

Βούναινα: τα Βούναινα είναι γνωστά στην περιοχή λόγω της ιδιαίτερης τιμής που αποδίδεται ακόμη 

και σήμερα στον Άγιο Νικόλαο το Νέο, ο οποίος μαρτύρησε κατά το Συναξάρι του, στο όρος της 

Βουναίνης επί Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού (10ος αι.). Η μνήμη του πανηγυρίζεται κάθε χρόνο στις 9 

Μαΐου στη νεότερη εκκλησία που βρίσκεται δίπλα στην πηγή - αγίασμα, στη θέση της παλιότερης 

που κάηκε. Πανηγυρίζει επίσης του Αγίου Δημητρίου. 

Άνω Βούναινα: Κων/νου και Ελένης. 

Δοξαράς: πανηγυρίζει στη μνήμη του Αγ. Βησσαρίωνος (15/9) με θρησκευτικές και άλλες εκδηλώ-

σεις. Επίσης του Αγίου Ιωάννη και των Αγίων Αναργύρων. 

Κραννώνας: πανηγυρίζει της Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή Διακαινησίμου) και του Αγίου Αθανα-

σίου και στον οικισμό Κάμπος του Αγίου Κων/νου και Ελένης 

Μαυροβούνι: το ετήσιο πανηγύρι γίνεται στη μνήμη του Αγ. Αθανασίου (2/5) και στον οικισμό Κρύα 

Βρύση του Αγίου Γεωργίου 

Ψυχικό: πανηγυρίζει στη μνήμη του Αγ. Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου και του Αγίου Ραφαήλ. 

Άγιοι Ανάργυροι: Αγίων Αναργύρων και Αγίου Γεωργίου. Στον οικισμό Μεσοράχης τα Εισόδια και 

η Κοίμηση της Θεοτόκου και Μιχαήλ και Γαβριήλ. 

Κυπάρισσος: Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Παναγία Μυρτιδιώτισσα και στον οικισμό της Αγίας 

Παρασκευής ο Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής. 

Μικρό Βουνό: Άγιος Αθανάσιος 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
Νίκαια: πανηγυρίζει στη μνήμη των Αγ. Γεωργίου (23 Απριλίου) και Χαραλάμπους (10 Φεβρουα-

ρίου), με παράλληλες εκδηλώσεις (παρουσίαση δημοτικών τραγουδιών και χορών). Επίσης υπάρχει 

παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου. 

  Επίσης τιμάται κάθε χρόνο την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών η μνήμη του Θεόκλητου Φαρμα-

κίδη, Νικιώτη κληρικού και Δάσκαλου του Γένους.  

Ζάππειο: πανηγυρίζει στη μνήμη των Αγ. Αθανασίου (18/1) και Παμμεγίστων Ταξιαρχών (8/11). 

Επίσης υπάρχει ο κοιμητηριακός ναός Αγ.Νεκταρίου και ο Ι.Ναός Αγ. Παρασκευής στο ομώνυμο 

άλσος όπου κάθε χρόνο προσφέρεται παραδοσιακό φαγητό(γίδα με κριθαράκι). 

Μύρα: βρίσκεται το παρεκκλήσι της Παναγίας Κριτσιλάρ που εορτάζει 2 φορές το χρόνο της Ζωο-

δόχου Πηγής και το Δεκαπενταύγουστο. Στον οικισμό Μύρων εορτάζεται ο πολιούχος Αγ. Σπυρίδων 

(12/12), στο Καλό Νερό ο Αγ. Αχίλλειος(15/5) και υπάρχει και το εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων 

και στο Σοφό ο Αγ. Γεώργιος (23/4). 

Νέα Λεύκη: πολιούχος είναι ο Άγιος Γεώργιος και υπάρχει και το εξωκλήσι του Αγίου Ραφαήλ σε 

ένα κατάφυτο λόφο έξω από το χωριό. Την 1η Φεβρουαρίου εορτάζεται η μνήμη του Αγ. Τρύφωνα, 

προστάτη των αμπελουργών και των περιβολάρηδων -που είναι από παράδοση οι πρόσφυγες - και 

παράλληλα με τις θρησκευτικές, γίνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Νέες Καρυές: έξω από τον οικισμό των Νέων Καρυών και πάνω σε λόφο είναι χτισμένος ο παλιός 

ιερός ναός του αποκεφαλισμού του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου, που εορτάζει στις 29/8. Επίσης η 

Κοινότητα έχει πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής και του Αγ. Σπυρίδωνος. 

Χαρά: πανηγυρίζει του Αγ. Νικολάου και του Αγίου Δημητρίου. 

Δίλοφο: Αγίου Βησσαρίωνος 15 Σεπτεμβρίου και επίσης στις 1 Φεβρουαρίου τιμάται η μνήμη του 

Αγίου Τρύφωνος προστάτη των αμπελουργών. 

Μοσχοχώρι: Άγιος Γεώργιος 

Κυπαρίσσια: Άγιος Χαράλαμπος, Άγιος Αθανάσιος και Αγία Παρασκευή. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
Πλατύκαμπος: πανηγυρίζει στις 8 Μαΐου (μεταφέρεται η γιορτή του Αγ. Χαραλάμπους)και στις 8 

Σεπτεμβρίου (μεταφέρεται η γιορτή του Αγ. Αθανασίου) και το Δεκαπενταύγουστο. 

Γλαύκη: πανηγυρίζει στις 2 Μαΐου τον Άγιο Αθανάσιο(Κοιμήσεως Αθανασίου του Μεγάλου) και 

της Αγίας Άννας. 

Ελευθέριο: πανηγυρίζει το Γενέσιον της Θεοτόκου (8/9). 

Μελισσοχώρι: γιορτάζει με πανηγυρικό τρόπο τα "Δημήτρια" την παραμονή του Αγ. Δημήτριου (25 

Οκτωβρίου) και υπάρχει και εξωκλήσι Αγίας Παρασκευής. 

Ομορφοχώρι: στις αρχές του αιώνα εγκαταστάθηκαν στο χωριό πρόσφυγες από την Καππαδοκία, οι 

οποίοι τιμούν ιδιαιτέρως τον Αγ. Ραφαήλ, που το προσκύνημά του βρίσκεται μέσα στο άλσος της 

εισόδου και η μνήμη του πανηγυρίζεται κάθε χρόνο την 3η μέρα του Πάσχα. Πανηγύρι γίνεται και 

της Αναλήψεως στο ομώνυμο εξωκκλήσι που βρίσκεται πάνω στο βουνό Χασάμπαλη. 

Μελία: Άγιος Αθανάσιος και εκκλησάκι Αγίων Αναργύρων. Στον οικισμό Αναγέννησης η Ζωοδόχος 

Πηγή και στον οικισμό Μόδεστος ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Μόδεστος. 

Νάματα: Άγιος Γεώργιος 

Χάλκη: Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Ραφαήλ και εξωκλήσια Αναλήψεως και Αγίου 

Χαραλάμπους. 

Γαλήνη: Άγιος Αθανάσιος, Αγία Παρασκευή και Αγία Γαλήνη. 

 

Τέλος, κάθε χρόνο ο Δήμος σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια τους τοπικούς συλλόγους και 

φορείς διοργανώνει εκδηλώσεις για τις απόκριες με παραδοσιακά εδέσματα, κρασί και παραδοσιακή 

μουσική. 

 

1.2.2.2.3 Πολιτιστικοί σύλλογοι & οργανώσεις 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Κιλελέρ παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 83: Πολιτιστικοί σύλλογοι και οργανώσεις στον Δήμο Κιλελέρ (ΟΠΑΠ Κιλελέρ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Δ.Ε ΝΙΚΑΙΑΣ 

1.  Σύλλογος Γυναικών Νίκαιας 

2.  Χορευτικός σύλλογος «Θεόκλητος Φαρμακίδης» 

3.  Φιλανθρωπικός σύλλογος «Αγάπη» 

4.  Φιλανθρωπικός σύλλογος «Αλληλεγγύη» 

5.  Μορφωτικός & πολιτιστικός σύλλογος Νέων Καρυών 

6.  Πολιτιστικό στέκι γυναικών Νέων Καρυών 

7.  Επιμορφωτικός Σύλλογος Προσφύγων Νέας Λεύκης 

8.  Πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Ζαππείου 

9.  Σύλλογος γυναικών Χαράς 

10.  Μορφωτικός & πολιτιστικός σύλλογος Διλόφου 

11.  Μορφωτικός σύλλογος Μοσχοχωρίου 

12.  Μορφωτικός σύλλογος Κυπαρρισίου 

13.  Πολιτιστικός σύλλογος Σοφού 

14.  Σύλλογος γυναικών Καλού Νερού 

15.  Μορφωτικός σύλλογος Μύρων 

16.  Αιμοδοτικός σύλλογος Μύρων “Βενιζέλος Ριζιώτης” 

Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

1.  Σύλλογος Γυναικών Πλατυκάμπου 

2.  Σύλλογος γυναικών Μελισσοχωρίου «Μελίνα» 

3.  Πολιτιστικός σύλλογος Μελισσοχωρίου «Αγ. Δημήτριος» 

4.  ΜΕΣ Γαλήνης 

5.  Πολιτιστικός σύλλογος Χάλκης (λειτουργούν χορευτικά παιδικό-ενηλίκων και χωρωδία ενηλίκων) 

6.  ΜΕΣ Γλαύκης 

7.  Σύλλογος γυναικών Γλαύκης 

8.  Πολιτιστικός σύλλογος Ελευθέριου 
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9.  Σύλλογος γυναικών Μελίας «Ογχηστός» 

10.  ΜΕΣ Ομορφοχωρίου 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 

1.  Σύλλογος Γυναικών Κιλελέρ «Αγία Μαρίνα» 

2.  Σύλλογος Γυναικών Ν. Περιβολίου 

3.  Πολιτιστικός σύλλογος Αγναντερής 

4.  Αγροτικός μορφωτικός σύλλογος Καλαμακίου 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

1.  Σύλλογος Γυναικών Αρμενίου 

2.  Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμενίου «Άνθιμος Γαζής» 

3.  Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μ. Μοναστηρίου 

Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

1.  Σύλλογος γυναικών Μ. Βουνού 

2.  Μορφωτικός σύλλογος γυναικών Κυπαρίσσου 

3.  Σύλλογος γυναικών Αγίων Αναργύρων 

4.  Σύλλογος γυναικών  Κραννώνα 

5.  Σύλλογος γυναικών Αγ. Γεωργίου 

6.  Μικρασιατικός σύλλογος Βουναίνων «Η Καθ΄Ημάς Ανατολή» 

1.2.2.2.4 Αρχαιολογικοί χώροι-Μνημεία 

 Στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ υπάρχει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που χάνεται στο 

βάθος του χρόνου. Οι πιο σημαντικοί, αντιπροσωπευτικοί και εντυπωσιακοί σε πλήθος ευρημάτων 

χώροι είναι  οι αρχαιολογικοί χώροι Παλαιόσκαλας Καλαμακίου και Κραννώνα. Για τους δύο αυτούς 

πολύ σημαντικούς χώρους πιο αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 Αρχαιολογικός χώρος Παλαιόσκαλας  

Ιστορικό :Σύμφωνα με την ΙΕ' Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ο προϊστορικός οικισμός στη θέση 

Παλαιόσκαλα, ήταν κτισμένος πολύ κοντά στην ανατολική όχθη της αποξηραμένης σήμερα λίμνης 

Κάρλας - ή Βοιβηίδος κατά την αρχαιότητα - και απλώνεται στις παρυφές των δυτικών κλιτύων του 

Μαυροβουνίου. Βρίσκεται περίπου 47 χιλ. νοτιοανατολικά της Λάρισας, 5 χιλ. νότια από το χωριό 

Καλαμάκι, του Δήμου Κιλελέρ του Νομού Λάρισας. Στη θέση Παλαιόσκαλα διενεργήθηκε ανα-

σκαφή που έφερε στο φως προϊστορικό οικισμό με τη μορφή μαγούλας. Με βάση τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα και την κεραμική ο οικισμός μπορεί να χρονολογηθεί στην Τελική Νεολιθική περίοδο. Η 

λίμνη Κάρλα κοντά στην όχθη της οποίας απλωνόταν ο οικισμός αποξηράνθηκε κατά τα έτη 1959-

1962, ενώ σήμερα έχει πραγματοποιηθεί μερική αποκατάσταση της λίμνης με την κατασκευή ενός 

μεγάλου ταμιευτήρα. Στον οικισμό διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα κατά τα έτη 2001 και 2002 σε 

έκταση 3,5 στρεμμάτων, στα πλαίσια της κατασκευής του Συλλεκτήρα 3 του Ταμιευτήρα Κάρλας. 

Μετά το πέρας της έρευνας, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, αποφασίστηκε η διατήρηση του 

οικισμού καθώς και περαιτέρω εργασίες για την ανάδειξή του. Μετά τον καθαρισμό και την περί-

φραξη του χώρου κατασκευάστηκαν αντιστρεπτά στέγαστρα για την προστασία των αρχαίων λειψά-

νων. 

Περιγραφή : Ο προϊστορικός οικισμός που ανασκάφτηκε στη θέση Παλαιόσκαλα έχει τη μορφή 

μαγούλας, όπως ονομάζονται χαρακτηριστικά στη Θεσσαλία οι χαμηλές εξάρσεις του εδάφους που 

καλύπτουν λείψανα της αρχαιότητας. Η διάμετρος του οικισμού είναι περίπου 150 μ., ενώ το ύψος 

της μαγούλας φτάνει τα 6 μ. Στην κορυφή της μαγούλας παλιές εκτεταμένες εργασίες ισοπέδωσης 

και λάκκοι δενδροφύτευσης είχαν προξενήσει σημαντικές ζημιές στα κτίσματα και τις επιχώσεις του 

οικισμού. Κύριο γνώρισμα του οικισμού αποτελούν οι λιθόκτιστοι αναλληματικοί τοίχοι και περίβο-

λοι που τον περιτρέχουν σε περίπου ομόκεντρη διάταξη, ανάμεσα στους οποίους δημιουργούνται 

περισσότερο ή λιγότερο ευρύχωρες ενότητες για τα σπίτια και τις διάφορες κατασκευές.  Το κεντρικό 

τμήμα του οικισμού καταλαμβάνει ένα κτίσμα με ορθογώνια κάτοψη το οποίο φαίνεται να περιβάλ-

λεται από δύο κυκλικούς τοίχους, αλλά η ανασκαφή τους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.  
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Εικόνα 7 : Άποψη του αρχαιολογικού χώρου Παλαιόσκαλας (πηγή: Υπ.Πολιτισμού, link) 

 

Στα σπίτια και τις κατασκευές (εστίες) που έχουν προς το παρόν αποκαλυφτεί τόσο στον εσωτερικό 

πυρήνα του οικισμού όσο και ανάμεσα στα αναλήμματα και τους περιβόλους, δεν έχουν ολοκληρω-

θεί ακόμη οι ανασκαφές ενώ μερικά σώζονται αποσπασματικά. Σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση βρέ-

θηκε ένας αναλημματικός τοίχος με επικλινές μέτωπο. Είναι κτισμένος από μικρές πέτρες και λάσπη 

στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού, και σώζεται σε μήκος περίπου 60 μ. και μέγιστο ύψος 2,30 

μ. Σε τμήμα ενός περιβόλου στο ανατολικό τμήμα του οικισμού αποκαλύφτηκε είσοδος πλάτους 2 

μ., η οποία φαίνεται ότι καταργήθηκε σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση. Εκτός από την κεραμική 

που βρέθηκε σε μεγάλη ποσότητα, ήρθαν επίσης στο φως ειδώλια, λίθινα εργαλεία, μυλόπετρες, 

σφοντύλια, λίγα χάλκινα αντικείμενα (σμίλη και πέλεκυς) και άλλα ευρήματα. 

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία. (πηγή: 

Υπ. Πολιτισμού) 

 

 Αρχαιολογικός Χώρος Κραννώνα 

Ιστορικό : Τα λείψανα της αρχαίας Κραννώνας, σημαντικότατης πόλης της Πελασγιώτιδας, πού 

άκμασε κυρίως κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους (6ος - 4ος αι. π.Χ.), έχουν εντοπιστεί 

25 χλμ. νοτιοδυτικά της Λάρισας και 2 χλμ. προς την ίδια κατεύθυνση από την ομώνυμη σύγχρονη 

Κοινότητα. Η σπουδαία της θέση στο εύφορο νοτιοδυτικό τμήμα της πεδιάδας, βόρεια του οροπεδίου 

που σχηματίζεται ανάμεσα στα όρη Χαλκηδόνιον και Φυλλήιον, φυσικό πέρασμα από την πεδιάδα 

της Λάρισας προς αυτή της Φαρσάλου, την καθιστούν μία από τις πλουσιότερες πόλεις της αρχαίας 

Θεσσαλίας. Από παλιότερους ερευνητές η πόλη συνδέθηκε με την ομηρική πόλη Εφύρα (Όμηρος, 

Αλιάδα 13,301). Η ονομασία Κραννών, σύμφωνα με μια ετυμολογία, προέρχεται από την αιολική 

λέξη κράννα, που σημαίνει κρήνη.  Η Κραννών αποτέλεσε την έδρα της ισχυρής φατρίας των Σκο-

πάδων, η οποία διοίκησε την πόλη για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. Ήδη 

από το 480 π.Χ. κόβει δικά της αργυρά και χάλκινα νομίσματα, γεγονός που αποδεικνύει τον πλούτο 

της πόλης. ην περίοδο αυτή ακολουθεί την πολιτική των Αλευάδων της γειτονικής Λάρισας. Από τον 

4ο αι. π.Χ. αρχίζει σιγά-σιγά να κάνει τον κυρίαρχο ρόλο στις εξελίξεις, καθώς οι συγκοινωνίες άρ-

χισαν να επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας πόλης και η πεδιάδα γύρω από την Κραννώνα είναι μικρή 

και η θέση της απόμερη. Τον 4ο αι. π.Χ. κυβερνά στην Κραννώνα ο τύραννος Δεινίας των Φερών 

σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές. Η περιοχή της Κραννώνας αποτέλεσε πεδίο σημαντικών μαχών, όπως 

αυτής του έτους 322 π.Χ., όταν ο μακεδόνας στρατηγός Αντίπατρος νίκησε τους Έλληνες στο λα-

μιακό πόλεμο. Σταδιακά η πόλη αρχίζει να χάνει τη σημασία της και παύει πλέον να ιδιαίτερη γίνεται 

αναφορά στις πηγές. Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένας στρατηγός του Κοινού των Θεσσαλών δεν 

κατάγεται από την Κραννώνα μετά το 196 π.Χ.  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=6764&mm_id=17226
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Περιγραφή: Στον αρχαιολογικό χώρο της Κραννώνας δεσπόζει η χαμηλή τραπεζιόσχημη έξαρση, 

εμβαδού περίπου 160 τ.μ., η οποία ταυτίζεται με την πόλη των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Με 

δοκιμαστικές ανασκαφικές έρευνες διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλινθόκτιστου οχυρωματικού τείχους, 

πλάτους 3 μ. περίπου. Στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους η πόλη εξαπλώθηκε περιμετρικά 

της κλασικής και συμπεριέλαβε μέσα στον πολεοδομικό ιστό της και τα παλιότερα νεκροταφεία. 

Δυτικά του υψώματος της κλασικής πόλης, κατά μήκος του αρχαίου δρόμου που συνέδεε την Κραν-

νώνα με τη Φάρσαλο, απλώνονται τα νεκροταφεία με απλούς τάφους καθώς και εκτεταμένο νεκρο-

ταφείο τύμβων του 5ου ή 4ου αι. π.Χ. Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 16 ταφικοί τύμβοι και υπάρχει 

πιθανότητα να υπήρχαν περισσότεροι. Ορισμένοι από αυτούς που είχαν ανασκαφεί διέθεταν πλούσια 

κτερίσματα. Επιγραφικές μαρτυρίες δηλώνουν την ύπαρξη των ναών της Αθηνάς και του Ασκληπιού, 

όπου φυλασσόταν το επίσημο αρχείο της πόλης. Επίσης κάνουν λόγο για λατρείες του Απόλλωνα 

Τεμπίτη, του Ολυμπίου Διός, του Ήλιου, αιγυπτιακών θεοτήτων και λατρείες διαφόρων επωνύμων 

ηρώων.  Έχουν ανασκαφεί τρεις ταφικοί τύμβοι κλασικής περιόδου, πλήθος άλλων τάφων, κυρίως 

κιβωτιόσχημων Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου. Επίσης έχει ερευνηθεί νεκροτα-

φείο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου με πλούσια κτερίσματα, το οποίο είχε κατασκευαστεί πάνω 

σε προϊστορικό οικισμό (μαγούλα). Έχει εντοπιστεί ακόμη στο ψηλότερο σημείο της κλασικής πόλης 

η οχυρωμένη ακρόπολη και έχει επισημανθεί στην κάτω πόλη η αγοράς της. Τέλος αποκαλύφθηκαν 

δύο κεραμικοί κλίβανοι υστεροεληνιστικών χρόνων και τμήμα ελληνιστικών οικιών. 

 

Θολωτός τάφος Β΄ Κραννώνας 

Ο θολωτός τάφος Β΄ ανήκει στο νεκροτα-

φείο τύμβων της αρχαίας Κραννώνας, που 

βρίσκεται στα δυτικά της ομώνυμης αρχαίας 

πόλης. Με βάση την κεραμική, που υπήρχε 

στο εσωτερικό του, χρονολογείται στο 1ο 

μισό του 5ου αι. π.Χ.. Ο τάφος βρέθηκε συ-

λημένος  και κατεστραμμένος στο ανώτερο 

τμήμα του 
 

 
Εικόνα 8 : Γενική άποψη του τύμβου θολωτού τάφου Β΄ Κραννώνα (link)  

Πυραμιδοειδής τάφος Κραννώνας 

Ο πυραμιδοειδής τάφος του Κραννώνα είναι 

από τα πιο σημαντικά μνημεία του είδους, 

που έχουν αποκαλυφθεί στο νεκροταφείο 

των τύμβων της αρχαίας πόλης, το οποίο πε-

ριείχε τάφους θολωτούς, καμαρωτούς και 

πυραμιδοειδείς. Διακρίνεται τόσο λόγω της 

αρχιτεκτονικής του δομής όσο και λόγω του 

γραπτού διακόσμου του, που τον τοποθετεί 

χρονολογικά στον 4ο αι. π.Χ.. 

 

 
Εικόνα 9: Άποψη της εισόδου του πυραμιδοειδούς τάφου Κραννώνα (link)  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=1382&mm_id=3924
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=6768&mm_id=3927
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Πυραμιδοειδής τάφος Α΄ Κραννώνας 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακός από αρχιτεκτονική 

άποψη είναι ο πυραμιδοειδής τάφος Α΄, που 

ανήκει στο νεκροταφείο τύμβων της Κραν-

νώνας, στα δυτικά της αρχαίας πόλης. Βρέ-

θηκε τελείως συλημένος και από τα ελάχιστα 

ευρήματα, που αποκαλύφθηκαν στο εσωτε-

ρικό του, δεν είναι δυνατό να χρονολογηθεί 

με ακρίβεια, αλλά από τα επιμέρους μορφο-

λογικά του χαρακτηριστικά τοποθετείται 

στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.  

 
Εικόνα 10 : Γενική άποψη πυραμιδοειδούς τάφου Α΄ Κραννώνα (link)  

 

Οι υπόλοιποι θέσεις με αρχαιολογικό ενδιαφέρον χωροθετούνται ως εξής (αλφαβητικά ανά 

Δ.Ε και οικισμό) (πηγή: ΟΠΑΠ Δ.Κιλελέρ, 2012, ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ): 

 

Δ..Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Αρμένιο: δύο μαγούλες βρέθηκαν Δυτικά και Νότια της περιοχής. Η μεγαλύτερη, η "Τρανή Μα-

γούλα" είναι εντυπωσιακή σε μέγεθος με ύψος 10μ., μήκος 500μ. και το πλάτος 300μ. Πολλά είναι 

και τα ευρήματα της Νεολιθικής και της εποχής της Χαλκοκρατίας, αλλά και των ιστορικών χρόνων 

(κλασικά και βυζαντινά). 

Μεγάλο Μοναστήρι: στα ΒΑ ρέει το μαύρο ρέμα (Καραντερές), στη δυτική όχθη του οποίου βρέ-

θηκαν πέντε θαλαμοειδής τάφοι της Μυκηναϊκής εποχής, με πολλά κτερίσματα. Παρόμοιος τάφος 

βρέθηκε και στα δυτικά του χωριού. 

Σωτήριο: 3,5 χλμ. Α. του Σωτηρίου βρίσκονται τρία βραχώδη υψώματα που αποτελούν τη λοφο-

σειρά της Πέτρας (Αδά-Τεπέ), φυσικό όριο μεταξύ των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Αυτά θα 

πρέπει, κατά τη Νεολιθική εποχή, να αποτελούσαν νησί της λίμνης Βοιβηίδος (Κάρλας). Στον αιώνα 

μας, σαν αποτέλεσμα της σταδιακής συρρίκνωσης της λίμνης, αποτελούσαν πια χερσόνησο, στην 

οποία είχε γίνει η μία από τις τρεις ιχθυόσκαλες της Κάρλας. Και τα τρία υψώματα περιβάλλονται 

από ισχυρό κυκλώπειο τείχος, που κατά τους ερευνητές είναι μυκηναϊκό και θα πρέπει να επεκτεινό-

ταν σε μήκος 4-5 χλμ. Από την ίδια περιοχή προέρχονται ευρήματα των αρχαϊκών, των κλασικών 

χρόνων και βυζαντινά.  

Μέσα στο ίδιο το Σωτήριο σώζεται ακόμη το Κονάκι του μπέη το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως 

μνημείο με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/77420/1845/18-3-05 (ΦΕΚ 451/Β/7-4-05) Απόφαση 

του Υπουργείου Πολιτισμού. Χρονολογείται στα 1896, αρχικά ιδιοκτησίας Χατζηγάκη (Κονάκι "Χα-

τζηγάκη"). Ο β΄ όροφος έπεσε με τους σεισμούς του 1955. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα Τσι-

φλικόσπιτου του Θεσσαλικού Κάμπου στο τέλος του 19ου αι. Επιπλέον έχει άμεση σύνδεση με το 

Αγροτικό Ζήτημα της Θεσσαλίας και του αγώνα των αγροτών - κολίγων για την απαλλοτρίωση των 

Τσιφλικιών και την απόδοσή τους στους φυσικούς δικαιούχους, που ήταν οι κολίγοι του Θεσσαλικού 

Κάμπου (βλ παρακάτω εικόνα). 

 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=6767&mm_id=3926
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Εικόνα 11 : Το χαρακτηρισμέο ως μνημείο Κονάκι του Μπέη στο Σωτήριο 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Κιλελέρ: νεολιθικοί οικισμοί και πολλά ευρήματα των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, βρέθη-

καν στην περιοχή γύρω από το χωριό. Ερείπια τζαμιού βρίσκονται πάνω στο ύψωμα "Τζαμί", στο 

οποίο είχε βρεθεί και λακκοειδής μυκηναϊκός τάφος με σημαντικά ευρήματα. 

Καλαμάκι: οι 4 μαγούλες γύρω από τον οικισμό και τα πολυάριθμα ευρήματα των προϊστορικών και 

ιστορικών χρόνων αποδεικνύουν ότι η κατοίκηση εδώ, υπήρξε συνεχής από τη Νεολιθική εποχή. 

Μέλισσα: η μαγούλα Ασπρόχωμα ή Ασημόχωμα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Μέλισσα. 

Πάνω σ'αυτήν υπάρχει τύμβος της κλασικής εποχής, 5-6 μ. ύψους. Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον πα-

ρουσιάζει το καμπαναριό του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, χτισμένο το 1897. Στο κέντρο του Λοφίσκου 

σώζεται μνημείο που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. 

Νέο Περιβόλι: 1 χλμ. από τον οικισμό βρέθηκε μικρή μαγούλα με λίγα ευρήματα της Νεότερης 

Νεολιθικής περιόδου. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

Δοξαράς: το τελευταίο μιας σειράς χαμηλών υψωμάτων στα ΒΑ του χωριού, αποτελεί τη θέση Νε-

ολιθικού οικισμού, στα ΝΔ του οποίου βρέθηκε τύμβος της κλασικής εποχής που ανήκει στην ευρύ-

τερη περιοχή της αρχαίας Κραννώνος. 

Κυπάρισσος: βρέθηκαν τέσσερις νεολιθικοί οικισμοί νότια του χωριού, με ευρήματα της ίδιας και 

μεταγενέστερων περιόδων (Χαλκοκρατίας, κλασικά, μεταβυζαντινά). 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Νίκαια: η πυκνότητα των εγκατεσπαρμένων νεολιθικών οικισμών στην περιοχή γύρω από τη Νίκαια 

(έχουν βρεθεί έως σήμερα 19 μαγούλες) και τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων(επιγραφή των αρ-

χαϊκών χρόνων, επιτύμβιες στήλες των ρωμαϊκών χρόνων και αναθηματικές στήλες στον Ίμψιο και 

Ζευξάνθιο Ποσειδώνα των ελληνιστικών χρόνων), αποδεικνύουν την αρχαιότατη κατοίκησή της. Α-

κόμη εικάζεται πως η Νίκαια κατέχει τη θέση της αρχαίας Χάλκης, ιδρυμένης πάνω σε ένα βασικό 

δρόμο επικοινωνίας της Θεσσαλίας. 

Μοσχοχώρι: στην περίμετρο της Κοινότητας βρέθηκαν τρεις νεολιθικές εγκαταστάσεις σε μαγούλες. 

Οι κορμοί των πήλινων ειδωλίων από τις ίδιες θέσεις προσφέρουν ενδείξεις για τον τρόπο κατα-

σκευής τους. 

Μύρα: στη θέση Μαγούλα έχουν βρεθεί ψηφιδωτά σε εκσκαφές καθώς και τάφοι διάσπαρτα σε άλ-

λες τοποθεσίες. 

Νέα Λεύκη: στα νότια του χωριού βρέθηκαν δύο μαγούλες και προϊστορικά ευρήματα. 
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Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

Πλατύκαμπος: νεολιθικοί οικισμοί και ευρήματα της κλασικής εποχής βρέθηκαν εγκατεσπαρμένα 

στη γύρω περιοχή. Τούρκικο κτίσμα έχει σωθεί μέσα στον Πλατύκαμπο. 

Γλαύκη: νεολιθικοί οικισμοί και κλασικά ευρήματα. 

Μελισσοχώρι: στην περίμετρο του χωριού βρέθηκαν νεολιθικοί οικισμοί. Χαρακτηριστικά ευρή-

ματα της ίδιας περιόδου είναι δύο ανθρωπόμορφα ειδώλια που παριστάνουν γυναίκες με καμπούρες. 

Σε ορισμένες από τις νεολιθικές θέσεις βρέθηκαν και τύμβοι καθώς και άλλα ευρήματα της κλασικής 

εποχής. Οι υπόγειες εγκαταστάσεις Γερμανικού Αρχηγείου σώζονται στη Μαγούλα Καρλή ή Μεσ-

σιανή. 

Ομορφοχώρι: εντοπίστηκε θέση νεολιθικού οικισμού γύρω από το Ομορφοχώρι (η πιο σημαντική 

στη θέση Γεντίκι ή Χασάμπαλη), καθώς και τα ευρήματα της περιόδου της Χαλκοκρατίας, αλλά και 

των ιστορικών χρόνων (κλασικών και μεταβυζαντινών). 

Νάματα: η θέση νεολιθικού οικισμού έχει εντοπιστεί σε μαγούλα κοντά στο χωριό. 

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ/ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 

Λαογραφικό Μουσείο Νέων Καρυών 
Το Μουσείο στεγάζεται στον Α΄ όροφο του πρώην Κοινοτικού καταστήματος, σε αίθουσα που πα-

ραχωρήθηκε από το Δήμο. 

H επίσκεψη είναι εφικτή κατόπιν συνεννοήσεως με τις υπεύθυνες κυρίες του μουσείου:  μουσείο 

υποδέχεται το ευρύ κοινό κάθε Δευτέρα (παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία) και 28-29 Αυγούστου 

(διήμερος πανηγυρικός εορτασμός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου). 

Λαογραφικό Μουσείο Νέας Λεύκης 
Το μουσείο λειτουργεί στο κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου. 

Λαογραφικό Μουσείο Κιλελέρ 
Το Μουσείο στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου της Τοπικής Κοινότητας Κιλελέρ το ο-

ποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο και λειτουργεί καθημερινά. 

Λαογραφικό κέντρο/Εκθετήριο Νέου Περιβολίου 

Το εκθετήριο βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του διατηρητέου κτιρίου (πρ. Δημοτικό σχολείο) 

Νέου Περιβολίου. Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει αμφιθέατρο με δυνατότητα φιλοξενίας διαφό-

ρων εκδηλώσεων  

 

ΜΝΗΜΕΙΑ 

Μνημείο Κιλελέρ : Ανεγέρθη προς τιμήν των πεσόντων αγροτών στο Κιλελέρ στις 6 Μαρτίου 1910. 

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν τον Οκτώβριο του 1997, ο ανδριάντας είναι έργο του Βολιώτη γλύπτη 

Δημητρίου Γκεντέκου και παριστάνει έναν αγρότη κολίγο που φοράει τραγιάσκα και κρατά στα χέρια 

του μια κοσιά. Κάτω από το άγαλμα είναι χαραγμένη η επιγραφή: 'Στη μνήμη των πεσόντων υπέρ 

της αγροτικής ιδέας'. 

Μνημείο Νεοζηλανδών στις Νέες Καρυές : Βρίσκεται περίπου 1 χλμ έξω από το χωριό στην οδό 

Φαρσάλων. Κατασκευάστηκε το 1945 από κατοίκους του χωριού προς τιμή των Νεοζηλανδών στρα-

τιωτών που πολέμησαν τον Γερμανό κατακτητή στο πλευρό των Ελλήνων και στη θέση αυτή σκο-

τώθηκαν στις 19 Απριλίου του 1941. 

Μνημεία πεσόντων Εθνικής Αντίστασης 

Νίκαια, Άγιοι Ανάργυροι, Πλατύκαμπος, Ελευθέριο, Μεγάλο Μοναστήρι 

Βυζαντινά Μνημεία 

 Ναός Αγίου Ιωάννου στις Νέες Καρυές 

 Ναός Αγίου Αθανασίου στον Κραννώνα 

 Ναός Αγίου Αθανασίου στο Ψυχικό 

 

Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος 

-που συντάσσεται και εκδίδεται από τη Δ/νση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και συγκεντρώνει τις κηρύξεις που προστατεύουν τα ακίνητα μνημεία, τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους της Ελλάδας, από το 1921 μέχρι και σήμερα- οι 
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αποφάσεις κήρυξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 84: Αποφάσεις ανακήρυξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Κιλελέρ 

(http://listedmonuments.culture.gr ) 

Αριθμός Υπουργικής Απόφασης Αριθμός ΦΕΚ Τίτλος ΦΕΚ 

13768/25-1-1962 60/Β/21-2-1962 Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου 

(Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλεως 

Κραννώνος) 

9448/19‐4‐1963 172/Β/24‐4‐1963 Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου 

(Λοφώδης έκτασις «Πέτρα» ή «Αντά-Τεπέ» 

παρά την όχθην της Βοιβηίδος λίμνης (Κάρλας) 

μετά των εις τας υπώρειας αρχαίων λειψάνων) 

1154/4-3-1964 91/Β/19-3-1964 Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων εις 

Νομούς Φθιώτιδος και Καρδίτσης 

(Αρχαιολογικός χώρος 

‐ γήλοφος στη θέση "Γκιόλι" Μικρού Βουνού). 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/24140/598/2-7-1986 598/Β/19-9-1986 Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Αγίου Αθανασίου 

Ψυχικού Λάρισας ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2392/41138/1-9-1992  564/Β/16-9-1992 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου του κτιρίου του κονακίου 

«Χατζηαργύρη» ιδ. Μ.Μπουκή στο Λοφίσκο 

Λάρισας 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15951/871/30‐3‐1995 369/Β/5‐5‐1995 Περί κήρυξης ως αρχαιολογικού χώρου της 

μαγούλας Αγροκηπίου 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/645/26702/12-5-1998 629/Β/23-6-1998 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου του κτιρίου ιδ.παλαιού Δημοτικού 

Σχολείου Νέου Περιβολίου Ν. Λάρισας μαζί με 

τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως ορίζεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με 

στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ. 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/56036/3223 π.ε./1-2-1999 126/Β/18-2-1999 Κήρυξη περιοχής Μαγούλας Μελισσοχωρίου 3 

ως αρχαιολογικού χώρου. 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/37249/1317/5-11-

1999 

2046/Β/22-11-

1999 

Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου 

Νέων Καρυών, επ. Λαρίσης, Ν. Λαρίσης, ως 

μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής 

προστασίας. 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/323/11/28-1-2000  222/Β/25-2-2000 Χαρακτηρισμός κωδωνοστασίου Ι.Ν. Αγίου 

Αθανασίου κοιν. Χάλκης επαρχίας Λαρίσης, Ν. 

Λαρίσης, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2172/38369/19-7-2000 1029/Β/22-8-

2000 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου μνημείου του 

γεφυριού στο ρέμα Ασμάκι του Δήμου 

Πλατυκάμπου Ν. Λαρίσης, με περιβάλλοντα 

χώρο 50 μ. περιμετρικά αυτού. 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/59495/1757/29-11-

2000 

1535/Β/15-12-

2000 

Κήρυξη Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου στο Δ.Δ. 

Κραννώνος, Δήμου Κραννώνος, Ν. Λάρισας, 

ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου. 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6362/449/17-6-2002 817/Β/1-7-2002 Κήρυξη προϊστορικού οικισμού στο Δήμο 

Νίκαιας του Νομού Λάρισας ως αρχαιολογικού 

χώρου. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/77420/1845/18-3-2005 451/Β/7-4-2005 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου 

Κονάκι Χατζηγάκη, στο Σωτήριο Λάρισας, 

ιδιοκτησίας Αθανασίου Χατζόπουλου. 

http://listedmonuments.culture.gr/
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=9052&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=9052&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19145&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19145&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=13138&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=13138&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=13568&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=13568&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14216&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14216&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14234&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14234&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=9182&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=9182&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=9182&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=9182&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=6191&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=6191&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14230&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14230&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14230&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=6190&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=6190&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=6190&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=6190&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=17363&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=17363&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=-1583560120&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=-1583560120&v17=
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ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ.43/73516/3770/12-

9-2005 

1443/Β/19-10-

2005 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του 

προϊστορικού οικισμού στη θέση Παλιόσκαλα, 

Δ.Δ. Καλαμακίου, Δήμου Κιλελέρ, Νομού 

Λαρίσης. 
 

 

 

1.2.2.3 Αθλητικές υποδομές & δραστηριότητες 

Στο Δήμο Κιλελέρ υπάρχουν οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις: 

 
Πίνακας 85 : Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Κιλελέρ 

Δ.Ε 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟ-

ΤΗΤΑ 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ποδόσφαιρο Μπάσκετ-Βόλεϊ ΑΛΛΟ 

Α
Ρ

Μ
Ε

Ν
ΙΟ

Υ
 Αρμενίου Αρμένιο Ν Ν Κλειστό γυμναστήριο,5Χ5 

Μεγ. Μοναστηρίου Μεγ. Μοναστήρι Ν Ν  

Νίκης 
Νίκη Ν Ν  

Αχίλλειο Ν Ν 5Χ5 

Σωτηρίου Σωτήριο Ν Ν  

Κ
ΙΛ

Ε
Λ

Ε
Ρ

 

Αγναντερής Αγναντερή Ν Ν  

Καλαμακίου Καλαμάκι Ν Ν  

Κιλελέρ Κιλελέρ Ν Ν  

Μέλισσας 
Μέλισσα  Ν  

Λοφίσκος  Ν  

Νέου Περιβολίου Νέο Περιβόλι Ν Ν  

Κ
Ρ

Α
Ν

Ν
Ω

Ν
Α

 

Αγίου Γεώργιου Άγιος Γεώργιος  Ν  

 Αγίων Ανάργυρων 
Άγ. Ανάργυροι Ν Ν Κλειστό γυμναστήριο 

Μεσοράχη  1 5Χ5 

Βουναίνων Βούναινα Ν Ν  

Δοξαρά Δοξαράς Ν   

Κυπαρίσσου Κυπάρισσος Ν Ν  

Μαυροβουνίου  Μαυροβούνι Ν Ν  

Μικρού Βουνού Μικρό Βουνό Ν Ν  

Ψυχικού Ψυχικό  Ν  

Ν
ΙΚ

Α
ΙΑ

Σ
 

Διλόφου Δίλοφο Ν Ν  

Ζαππείου Ζάππειο Ν Ν Κλειστό γυμναστήριο 

Μοσχοχωρίου 
Μοσχοχώρι  Ν  

Κυπαρίσσια  Ν  

Μύρων Μύρα Ν Ν  

Νέας Λεύκης Νέα Λεύκη  Ν  

Νέων Καρυών  Νέες Καρυές Ν Ν  

Νίκαιας  Νίκαια Ν Ν 
Κλειστό γυμναστήριο 

5Χ5, Στίβος,Τένις (7) 

Χαράς Χαρά Ν Ν Τένις 

Π
Λ

Α
Τ

Υ
Κ

Α
Μ

Π
Ο

Υ
 

Γαλήνης Γαλήνη Ν Ν 5Χ5,Τένις 

Γλαύκης Γλαύκη Ν Ν  

Ελευθέριου Ελευθέριο Ν Ν  

Μελίας 
Μελία Ν Ν 5Χ5,Τένις 

Μόδεστος Ν Ν  

Μελισσοχωρίου Μελισσοχώρι Ν Ν 5X5 

Ομορφοχωρίου Ομορφοχώρι Ν Ν  

Πλατυκάμπου Πλατύκαμπος Ν Ν Κλειστό γυμναστήριο 

Χάλκης Χάλκη Ν Ν Κλειστό γυμναστήριο 

 

 Πρόσφατα, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ένα σημαντικό έργο εκγυγχρονι-

σμού των βασικών αθλητικών εγκαταστάσεων  της Νίκαιας ο Δήμος Κιλελέρ ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 730.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  (επιλέξιμο: 600.000€) 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=101351099&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=101351099&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=101351099&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=101351099&v17=
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η πράξη αφορά τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του οικισμού της Νίκαιας, 

διοικητικής έδρας του Δήμου Κιλελέρ.  Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: 

1) ανακατασκευή έξι υφιστάμενων γηπέδων τένις 

2) εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα στο κυρίως γήπεδο ποδοσφαίρου 

3) εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και την κατασκευή της υποδομής αποστράγγισης στο 

βοηθητικό  γήπεδο ποδοσφαίρου 

4) εγκατάσταση ταρτάν και αποκατάσταση των υπόλοιπων επιφανειών στο στάδιο του οικισμού  

5) κατασκευή  ενός νέου γηπέδου βόλεϊ 

6) κατασκευή ενός νέου γηπέδου beach βόλεϊ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Στα όρια του Δήμου Κιλελέρ δραστηριοποιούνται σύλλογοι ποδοσφαίρου, μπάσκετ κλπ  ως εξής : 

  
Πίνακας 86: Αθλητικοί σύλλογοι Δήμου Κιλελέρ (ΟΠΑΠ Δήμου Κιλελέρ, 2020) 

 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

1.  ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

2.  Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 

3.  ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ 

4.  ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ-ΑΝΔΡΙΚΟ) 

5.  ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 

6.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

7.  Α.Ε ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 

8.  Α.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 

9.  ΑΣΤEΡΑΣ Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ (link) 

10.  Α.Ο ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

11.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

12.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 

ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

1.  Γ.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ (link) 

2.  ΝΙΚΑΙΑ 2012 (link) 

3.  ΑΡΜΕΝΙΟ BC 

4.  ΑΕΤΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

5.  ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΧΑΛΚΗΣ (ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ, ΕΦΗΒΙΚΟ, ΑΝΔΡΙΚΟ) 

 ΛΟΙΠΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

1.  ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (τμήματα υποδομής) (link) 

2.  Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΑΕΘΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 

3.  ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 

4.  ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΧΑΛΚΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ) 

 

Επίσης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλελέρ φιλοξενούνται κατά διαστήματα 

σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις τοπικού, περιφερειακού, πανελλήνιας ακόμα και διεθνούς 

εμβέλειας όπως για παράδειγμα : 

 
Πίνακας 87 : Χρονολόγιο σημαντικότερων αθλητικών διοργανώσεων στο Δήμο Κιλελέρ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ 

01-04-2000 Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων ελευθέρας πάλης Κλειστό Πλατυκάμπου 

09-01-2009 Διεθνές τουρνουά τζούντο «Αθανάσιος Ζαχαρούλης» Κλειστό Πλατυκάμπου 

15-01-2010 Διεθνές τουρνουά τζούντο «Αθανάσιος Ζαχαρούλης» Κλειστό Πλατυκάμπου 

03-09-2011 Πανθεσσαλικό Τουρνουά Καράτε Κλειστό Αρμενίου 

10-09-2011 Πανελλήνιο τουρνουά Πάλης-Τζούντο Κλειστό Πλατυκάμπου 

23-09-2011 3ο Τουρνουά Παλαιμάχων Ποδοσφαίρου (Τοπικό) Γήπεδο Αγ. Αναργύρων 

17-12-2011 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τζούντο παίδων-κορασίδων Β’  Β.Ελλάδος 

Κλειστό Πλατυκάμπου 
Τοπικό τουρνουά τζούντο 

14-01-2012 Κύπελλο Αγωνιστικού Σπορ Καράτε Κεντρικής Ελλάδας Κλειστό Αρμενίου 

28-01-2012 Σεμινάριο Αγωνιστικού Σπορ Καράτε Κλειστό Αρμενίου 

27-05-2012 Σεμινάριο Αγωνιστικού Σπορ Καράτε Κλειστό Αρμενίου 

23-12-2012 Διεθνές τουρνουά Τζούντο Παίδων Κλειστό Πλατυκάμπου 

https://www.facebook.com/pages/A%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A3-%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5/203603879694180
http://www.akadimiesbasket.gr/2012/07/gymnastikos-syllogos-nikaias-larisas.html
https://www.facebook.com/Nikaia2012bc
https://gate.nikeatennisclub.gr/
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19-01-2013 Σεμινάριο Αγωνιστικού Σπορ Καράτε Κλειστό Αρμενίου 

16-03-2014 Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τζούντο παίδων-κορασίδων Α` Κλειστό Χάλκης 

14-02-2015 9ο Πανελλήνιο παιδικό τουρνουά Τζούντο Κλειστό Πλατυκάμπου 

30-01-2016 10ο  Παιδικό Τουρνουά Τζούντο Κλειστό Πλατυκάμπου 

06-03-2016 
1η προπονητική -αγωνιστική ημερίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Αοπλης 

Μάχης Πλήρους Επαφής (ΕΛ.Ο.Α.Μ.Π.Ε.) 
Κλειστό Αρμενίου 

04-02-2017 11ο Τουρνουά Τζούντο Παίδων Κλειστό Πλατυκάμπου 

24-03-2018 Προπονητική Ημερίδα Shinkyokushinkai Κλειστό Αρμενίου 

16-17/3/2019 Παιδικό τουρνουά μπάσκετ Κλειστό Πλατυκάμπου 

26-04-2019 1ο Τουρνουά Μπάσκετ Κλειστό Νίκαιας «ι.Πατάκης» 

 

Παιδικές χαρές 

 Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι καταγεγραμμένες παιδικές χαρές που 

βρίσκονται στον Δήμο Κιλελέρ και είτε έχουν γίνει παρεμβάσεις αναβάθμισης είτε είναι 

προγραμματισμένο να γίνουν στο επόμενο διάστημα προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση. σύμφωνα 

με την Υ.Α. 28492/2009 και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Πίνακας 88 : Χωροθέτηση παιδικών χαρών στο Δήμο Κιλελέρ (Τμ. Τεχνικών Έργων, 2020) 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Αρμενίου Αρμένιο Ν  

Μεγάλου Μοναστηρίου Μεγάλο Μοναστήρι Ν  

Νίκης 
Νίκη Ν  

Αχίλλειο Ν  

Σωτηρίου Σωτήριο Ν  

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΑΡΜΕΝΙΟΥ 5 0 

Αγναντερής Αγναντερή Ν  
 Αγροκήπιο Ν  

Καλαμακίου 
Καλαμάκι Ν  

Κάτω Καλαμάκι   

Κιλελέρ 
Κιλελέρ Ν  

Κοκκίνες  Ν 

Μέλισσας 
Μέλισσα Ν  

Λοφίσκος   

Νέου Περιβολίου Νέο Περιβόλι Ν  

 Νέο Περιβόλι (Μπούρας)  Ν 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΚΙΛΕΛΕΡ 6 2 

Αγίου Γεώργιου Άγ. Γεώργιος Ν  

Αγ. Ανάργυρων 
Άγ. Ανάργυροι  Ν  

Μεσοράχη Ν  

Βουναίνων 
Βούναινα Ν  

Άνω Βούναινα   

Δοξαρά Δοξαράς Ν  

Κραννώνα 
Κραννώνας Ν  

Κάμπος  Ν 

Κυπαρίσσου 

Κυπάρισσος (οικισμός) Ν  

Παναγία Μυρτιδιώτισσα Ν  

Αγ. Παρασκευή   

Μαυροβουνίου 

Μαυροβούνι (ΟΤΕ) Ν  

Μαυροβούνι (Εκκλησία) Ν  

Κρύα Βρύση  Ν 

Μικρού Βουνού Μικρό Βουνό Ν  

Ψυχικού Ψυχικό Ν  

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΚΡΑΝΝΩΝΑ 12 2 

Διλόφου Δίλοφο Ν  

Ζαππείου Ζάππειο Ν  

Μοσχοχωρίου 
Μοσχοχώρι Ν  

Κυπαρίσσια Ν  
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Μύρων 
Μύρα   

Σοφό Ν  
 Καλό Νερό Ν  

Νέας Λεύκης Νέα Λεύκη Ν  

Νέων Καρυών Νέες Καρυές Ν  

Νίκαιας Νίκαια 1 Ν  

 Νίκαια 3 Ν  

 Νίκαια 4 Ν  

 Νίκαια 5 Ν  

 Νίκαια 6 Ν  

 Νίκαια (Κοιμητήριο) Ν  

Χαράς Χαρά Ν  

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΝΙΚΑΙΑΣ 15  

Γαλήνης Γαλήνη Ν  

Γλαύκης 
Γλαύκη Ν  

Πρόδρομος   

Ελευθέριου Ελευθέριο Ν  

Μελίας 

Μελία (Δημοτικό Σχολείο) Ν  

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΣ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥ-

ΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΤΡΥ-

ΦΩΝΑ) 

 

Ν 

Αναγέννηση  Ν 

Μόδεστος Ν  

Μελισσοχωρίου Μελισσοχώρι Ν  

Ναμάτων Νάματα  Ν 

Ομορφοχωρίου Ομορφοχώρι Ν  

 Ομορφοχώρι (πλατεία γηγενών)  Ν 

Πλατυκάμπου Πλατύκαμπος (Μνημείο) Ν  

 Πλατύκαμπος (Πλατεία) Ν  

 
Πλατύκαμπος (Κλειστό Γυμναστή-

ριο) 
Ν 

 

 Πλατύκαμπος (Σωτηρ) Ν  

Χάλκης Χάλκη Ν  
 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΠΛΑΤΥΚΑΠΟΥ 12 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 50 8 

 

 Για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, ο Δήμος Κιλελέρ αξιοποίησε, μεταξύ άλλων, το 

χρημοτοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υλοποίησε το παρακάτω έργο: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ α.π 7244/13.4.2018 (ΑΔΑ:  ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

Α.Π.: 29894/21.6.2018  (ΑΔΑ: 7ΥΡΑ465ΧΘ7-34Τ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 400.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών 

του Δήμου Κιλελέρ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

   

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες παιδικές χαρές το προσεχές διάστημα με την 

υλοποίηση της δράσης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ», συνολικής προϋπολογισθείσης 

αξίας με Φ.Π.Α. 355.679,12 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 265.200,00€, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 90.479,12€) 

 

Συγκεντρωτικά, τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται και αφορούν το 

Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» , παρατίθενται στο παράρτημα 
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1.2.3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1.2.3.1 Πρωτογενής τομέας  
Γεωργία  

Όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες, η γεωμορφολογία της περιοχής (κυρίως πεδινή) 

σε συνδυασμό  με τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες και την ευφορία των εδαφών, ευνοεί την 

ανάπτυξη ετήσιων καλλιεργειών (βαμβάκι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι, όσπρια και αραβόσιτος), σε 

σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες: 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται εκτάσεις της καλλιεργούμενης γης ανά είδος 

καλλιέργειας κατά το έτος 2009. 

 
Πίνακας 89: Εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας ( ΕΛ.ΣΤΑΤ 2009) 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΑΜΠΕΛΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) 753.403 9.994 1.248 13.231 777.876 
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 96,9 1,3 0,2 1,7  

 

Συμπερασματικά από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι οι ετήσιες καλλιέργειες 

καταλαμβάνουν την συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργειών (97%) έναντι των υπολοίπων 

καλλιεργειών. 

Οι κυριότερες αροτριαίες καλλιέργειες του Δήμου Κιλελέρ σύμφωνα με τη Γεωργική 

Στατιστική Έρευνα έτους 2009 αλλά και τα στοιχεία των στατιστικών ανταποκριτών του Δήμου μας 

για τα έτη 2012, 2013 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

- Μείωση στο βαμβάκι λόγω εντομολογικών εχθρών και μειωμένων τιμών (22,8% το 2013 από 

27,5%  το 2009). 

- Αύξηση στο συνολικό μερίδιο καλλιέργειας σε βρώμη για καρπό, ρεβίθια και φακή (3,1% το 

2013 έναντι 1% το 2009). 

- Αύξηση στον αραβόσιτο (4,8 % το 2013 έναντι 3,1% το 2009) και στο κριθάρι (9,2% το 2013 

έναντι 7,3% το 2009). 

- Υποδιπλασιασμός στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. 

- Σχετική σταθερότητα στα σιτηρά 

 
Πίνακας 90:  Εδαφική κάλυψη κυριότερων καλλιεργειών Δήμου Κιλελέρ (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2009, Στατιστικοί Ανταποκριτές 

2012-13) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (στρεμ) 

2009 2012 2013 

1.  Σιτάρι σκληρό 397.160 416.799 397.128 

2.  Βαμβάκι ξερικό και ποτιστικό 210.442 180.620 175.290 

3.  Κριθάρι για καρπό 55.912 42.872 70.932 

4.  Αραβόσιτος 23.735 27.710 36.736 

5.  Σιτάρι μαλακό 20.508 11.922 18.872 

6.  Κτηνοτροφικά φυτά για σανό, χόρτο και ριζώματα 14.176 17.641 18.823 

7.  Φακή (όσπρια) 3.833 10.247 12.402 

8.  Τομάτα βιομηχανική 12.690 11.652 11.899 

9.  Κτηνοτροφικά φυτά για καρπό 11.896 8.493 10.321 

10.  Βρώμη για καρπό 3.075 7.800 8.496 

11.  Ζαχαρότευτλα 7.324 2.748 3.337 

12.  Ρεβίθια (όσπρια) 727 3.505 3.041 

13.  Φασόλια αμιγή (όσπρια) 440 602 1.004 

14.  Καρπούζια και πεπόνια 1.044 908 890 

15.  Πατάτες (κυρίως Φθινοπωρινές) 742 633 642 

16.  Μπιζέλια (όσπρια) 360 285 260 

ΣΥΝΟΛΟ 764.064 744.437 770.073 
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Οι κυριότερες μόνιμες φυτείες που υπήρχαν στο Δήμο Κιλελέρ το έτος 2009 σύμφωνα με τη 

Γεωργική Στατιστική Έρευνα έτους 2009 αλλά και τα στοιχεία των στατιστικών ανταποκριτών του 

Δήμου μας για τα έτη 2012, 2013 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 91: Εδαφική κάλυψη κυριοτέρων μόνιμων φυτειών Δήμου Κιλελέρ (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2009, Στατιστικοί Ανταποκριτές 

2012-13) 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (στρεμ) 

2009 2012 2013 

Αμυγδαλιές 3.627 3.677 3.659 

Ελιές ελαιοποιήσεως 2.305 2.390 2.274 

Φυστικιές 1.312 1.345 1.472 

Αμπέλια οινοπαραγωγής 1.180 1.187 1.228 

Καρυδιές 444 449 450 

ΣΥΝΟΛΟ 8.868 9.048 9.083 

 

 Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, δεν διαπιστώνεται κάποια σημαντική μεταβολή, 

γεγονός αναμενόμενο αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για μόνιμες φυτείες και συνεπώς η 

αποτύπωση διακριτών τάσεων απαιτεί ευρύτερο χρονικό ορίζοντα μελέτης και καταγραφής. 

 Παρόλα αυτά,  παρατηρείται μια τάση αύξησης σε φιστικιές  

Πέραν τον ειδών που αναγράφονται στον πίνακα, σε μικρότερες εκτάσεις καταγράφονται 

εκτάσεις με αμπέλια επιτραπέζια, αχλάδια, μήλα, βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια και βρώσιμες ελιές. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για στροφή σε κηπευτικά. διαπιστώνεται μεγάλο 

ενδιαφέρον για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

αποδοθεί : 

 στην αύξηση της ανεργίας σε άλλους κλάδους και στροφή στη γεωργία 

 στον μικρό κλήρο που απαιτούν τα κηπευτικά.  

 

Κατάτμηση γεωργικών εκτάσεων 

Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα δράσης για το Θεσσαλικό Πεδίο που έχει χαρακτηρισθεί 

ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (ΚΥΑ 25638/2905/28.10.2001, 

στη Θεσσαλική γη διαπιστώνεται μια χαμηλή σχέση γεωργικής γης και απασχολούμενων. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα  την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εδαφικών πόρων από έναν μεγάλο αριθμό 

μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (101.000 για την Θεσσαλία) με μέσο μέγεθος καλλιεργούμενης 

γης 50 στρέμματα (40στρ σε επίπεδο χώρας) χωρίς οργανική σύνδεση μεταξύ των αγροτεμαχίων 

αλλά κατατετμημένη σε πολλά μικρά (7 κατά μέσο όρο) αγροτεμάχια. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται για το 2000, η κατάτμηση των χρησιμοποιούμενων 

γεωργικών εκτάσεων ανά κτηματική περιφέρεια των Τοπ. Κοινοτήτωνα καθώς και η συγκριτική 

παράθεση αντίστοιχων στοιχείων σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και Νομού Λάρισας.  

Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού, διαπιστώνεται ότι η μέση έκταση/αγροτεμάχιο είναι 

μεγαλύτερη στον Δήμο Κιλελέρ από την χώρα, Περιφέρεια και Νομό. Το ίδιο συμβαίνει και σε 

επίπεδο Δημοτικής Ενότητας αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία των Κοινοτήτων. επίσης 

προκύπτει –λαμβάνοντας υπόψη την γεωμορφολογία της κάθε επιμέρους  περιοχής και το γεγονός 

ότι μερικές Κοινότητες είτε συμπεριλαμβάνουν οικισμούς με διαφορετικό καθεστώς διανομής είτε 

έχουν μικτό καθεστώς- ότι σε γενικές γραμμές, οι περιοχές που έχει εφαρμοστεί αναδασμός 

εμφανίζουν μικρότερο τεμαχισμό και μεγαλύτερο μέσο όρο έκτασης ανά αγρό.  

Διαπιστώνεται επίσης ότι η Δ.Ε Νίκαιας και η Δ.Ε Πλατυκάμπου είναι με μεγάλη διαφορά οι 

εκτατικά μεγαλύτερες σε χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. 

Πίνακας 92: Κατάτμηση αγροτεμαχίων σε χώρα, Περ. Θεσσαλίας, Ν. Λάρισας & Δήμο Κιλελέρ (https://www.statistics.gr, 

2000) 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) 

ΑΓΡΟΙ 

(αριθμ) 

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ/ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ (στρ) 

Σύνολο Χώρας 35.831.852,7 5.130.527 7,0 

Θεσσαλία 4.110.156,1 367.282 11,2 

Νομός Λαρίσης 1.892.183,2 151.455 12,5 

Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 67.591 3.260 20,7 

https://www.statistics.gr,/
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Κοινότητα Αρμενίου 18.280 1.027 17,8 

Κοινότητα Μεγάλου 

Μοναστηρίου 17.311 1.108 15,6 

Κοινότητα Νίκης 16.950 564 30,1 

Κοινότητα Σωτηρίου 15.050 561 26,8 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 73.267 4.991 14,7 

Κοινότητα Κιλελέρ 16.439 832 19,8 

Κοινότητα Αγναντερής  11.085 711 15,6 

Κοινότητα Καλαμακίου 19.776 1.710 11,6 

Κοινότητα Μελίσσης 11.882 524 22,7 

Κοινότητα Νέου Περιβολίου 14.085 1.214 11,6 

Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ 74.361 4.517 16,5 

Κοινότητα Αγίων Αναργύρων 17.245 793 21,7 

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 4.936 214 23,1 

Κοινότητα Βουναίνων 4.660 400 11,6 

Κοινότητα Δοξαρά 10.503 611 17,2 

Κοινότητα Κραννώνος 6.331 400 15,8 

Κοινότητα Κυπαρίσσου 8.440 467 18,1 

Κοινότητα Μαυροβουνίου 8.903 785 11,3 

Κοινότητα Μικρού Βουνού 8.619 550 15,7 

Κοινότητα Ψυχικού 4.726 297 15,9 

Δ.Ε.ΝΙΚΑΙΑΣ  153.087 8.666 17,7 

Δ.Κ. Νικαίας 41.196 2.642 15,6 

Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης    9.787 521 18,8 

Κοινότητα Ζαππείου  23.288 1.541 15,1 

Κοινότητα Μοσχοχωρίου  11.601 541 21,4 

Κοινότητα Μύρων   31.059 1.634 19,0 

Κοινότητα Νέας Λεύκης 5.669 427 13,3 

Κοινότητα Νέων Καρυών  18.122 545 33,3 

Κοινότητα Χαράς 12.364 815 15,2 

Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ  131.748 6.251 21,1 

Κοινότητα Πλατυκάμπου     39.360 2.265 17,4 

Κοινότητα Γλαύκης  23.521 769 30,6 

Κοινότητα Ελευθερίου  6.160 231 26,7 

Κοινότητα Μελίας   14.413 610 23,6 

Κοινότητα Μελισσοχωρίου 5.342 439 12,2 

Κοινότητα Ναμάτων  4.589 179 25,6 

Κοινότητα Ομορφοχωρίου  5.165 403 12,8 

Κοινότητα Χάλκης  33.198 1.355 24,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 500.053 27.685 18,1 

 

Κτηνοτροφία 

Το γεγονός της εντατικοποίησης και εκμηχάνισης των αγροτικών καλλιεργειών, των 

αυξημένων εσόδων και της δεδομένης έλλειψης βοσκοτόπων -όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο- συνετέλεσε σε έναν σχετικά συρρικνωμένο κτηνοτροφικό τομέα.  

Το ζωικό κεφάλαιο που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Κιλελέρ αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα. Αποτελείται κυρίως από αιγοπρόβατα, ορνιθοειδή, χοιροειδη  και μικρός αριθμός 

ιπποειδών. Αξιοσημείωτη είναι η εξέλιξη της μελισσοκομίας αφού οι κυψέλες έχουν 

υπερδιπλασιαστεί μέσα σε 5 χρόνια. 

 Η γενική παρατήρηση πάντως είναι ότι πως –όπως προκύπτει κυρίως από τα στοιχεία για τα 

αιγοπρόβατα και τα βοοειδή- το ζωϊκό κεφάλαιο στον Δήμο Κιλελέρ έχει αξιόλογη ανάπτυξη και 

δυναμική, αποτελώντας μια προοπτική στον κόσμο της υπαίθρου ιδιαίτερα σε μια δεκαετία 

οικονομικής κρίσης. 

 
 Πίνακας 93 : Ζωικό κεφάλαιο Δήμου Κιλελέρ περιόδου 2011-19 (πηγή: καταστάσεις βοσκής Δήμου Κιλελέρ) 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ 
ΕΤΟΣ 

2011 2014 2018 2019 

Αιγοπρόβατα 54.851 57.299 79.138 81.142 
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Βοοειδή 3500 3.327 5.057 5.555 

Ιπποειδή - - 33 39 

Ορνιθοειδή - - 72.635 72.645 

Χοίροι - - 29.356 29.627 

Κυψέλες μελισσών - 3.370 7.649 8.163 

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα ανά Δημοτική Ενότητα και η μεταβολή 

της τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στους επόμενους δύο πίνακες που ακολουθούν. 
 
Πίνακας 94: Επιχειρηματική δραστηριότητα πρωτογενούς τομέα κατά ΚΑΔ 2008 (Επιμελ. Λάρισας, 2020) 
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ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
00 0 1 0 1 1 3 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 

Φυτική και ζωική παραγωγή, 

θήρα & συναφείς δραστηρ/τες 
01 1 5 4 4 2 16 6,3 31,3 25,0 25,0 12,5 

Δασοκομία και υλοτομία 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αλιεία & υδατοκαλλιέργεια 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά ορυχεία/λατομεία 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Υποστηρικτικές δραστηρ/τες 

εξόρυξης 
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 1 6 4 5 3 19 5,3 31,6 21,1 26,3 15,8 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία των πινάκων διαπιστώνονται τα εξής: 

 Διαχρονικά και με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την φυτική και ζωική 

παραγωγή, οι υπόλοιπες κατηγορίες του πρωτογενούς τομέα είναι ανύπαρκτες. 

 Η Δ.Ε Αρμενίου εμφανίζει μια υστέρηση ενώ η ΔΕ Κιλελέρ, αν και μικρή εκτατικά και 

πληθυσμιακά κατέχει τα πρωτεία. Αντίθετα, η ΔΕ Πλατυκάμπου με τον μεγαλύτερο πληθυσμό 

και έκταση, έπεται της ΔΕ Κραννώνα και Νίκαιας.  

 

1.2.3.2 Δευτερογενής τομέας 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον περιοχή του Δήμου Κιλελέρ σε ότι αφορά τον 

δευτερογενή τομέα, αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες. 

Οι κυριότερες διαπιστώσεις που μπορούν να γίνουν σε ότι αφορά την εικόνα του 

δευτερογενούς τομές με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι οι εξής: 

 Σε ότι αφορά τον Δήμο Κιλελέρ, η περιοχή της Δ.Ε. Πλατυκάμπου κυριαρχεί στην χωροθέτηση 

των επιχειρήσεων αυτών (42,6%) λόγω και της ελκυστικότητας που εμφανίζει ως επενδυτική 

περιοχή (ΒΙΠΕ Ομορφοχωρίου ΠΕΟ Λάρισας-βόλου, παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης, 

ΠΑΘΕ, Ε.Ο. Λάρισας-Αγιάς, γειτνίαση με Λάρισα κ.λ.π).  

 Πολύ δραστήρια εμφανίζεται επιχειρηματικά και η Δ.Ε. Νίκαιας για παρόμοιους σε πρώτη 

εκτίμηση λόγους (ΠΕΟ Λάρισας-Φαρσάλων, παλιά Εθνική Οδός Αθηνών, ΠΑΘΕ, γειτνίασης 

με την Λάρισα (27,9%).  

 Όλες οι υπόλοιπες Δ.Ε (Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα) βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα. 

 Παρατηρείται ύπαρξη πολλών κατηγοριών δραστηριοτήτων κυρίως στις Δ.Ε Νίκαιας και 

Πλατυκάμπου ενώ οι υπόλοιπες εμφανίζουν αδυναμία να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό και σε 

ποσότητα και σε εύρος/ποικιλία επιχειρήσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις των Δ.Ε. Αρμενίου και 

Κιλελέρ από τις οποίες διέρχεται η ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου και η ΠΑΘΕ, αυτό πιθανόν να μπορεί 
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να αποδοθεί τόσο στην απόστασή τους από κάποιο αστικό κέντρο όσο και στην απουσία 

οργανωμένου υποδοχέα και καθορισμού χρήσεων γης. 
 

Πίνακας 95: Επιχειρηματική δραστηριότητα δευτερογενούς τομέα κατά ΚΑΔ 2008 (Επιμελητήριο Λάρισας, 2020) 
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Γ:: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Βιομηχανία τροφίμων 10 2 0 0 2 3 7 28,6 0 0 28,6 42,9 

Ποτοποιία 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παραγωγή προϊόντων καπνού 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 

υλών 
13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100,0 0 

Κατασκευή ειδών ένδυσης 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100,0 0 

Βιομηχανία δέρματος και δερμ/νων 

ειδών 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 

προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 

από έπιπλα· κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Χαρτοποιία & κατασκευή χάρτ 

προϊόντων 
17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100,0 0 

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 

προεγγεγραμμένων μέσων 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παραγωγή οπτάνθρακα και 

προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παραγωγή χημ. ουσιών και 

προϊόντων 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 

προϊόντων και σκευασμάτων 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 

(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
22 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100,0 0 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 
23 0 0 0 2 0 2 0 0 0 100,0 0 

Παραγωγή βασικών μετάλλων 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 

με εξαίρεση μηχανήματα & είδη 

εξοπλισμού 

25 0 1 1 0 3 5 0 20,0 20,0 0 60,0 

Κατασκευή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού 
27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100,0 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
28 0 0 0 1 1 2 0 0 0 50,0 50,0 

Κατασκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων, ημι- & ρυμουλκούμενων 

οχημάτων 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 

μεταφορών 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κατασκευή επίπλων 31 0 0 0 1 3 4 0 0 0 25,0 75,0 

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 32 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100,0 

Επισκευή και εγκατάσταση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού 
33 1 0 0 0 3 4 25,0 0 0 0 75,0 

Δ:: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Παροχή ηλεκτ. ρεύματος, φυσικού 

αερίου, ατμού κλιματισμού 
35 0 1 1 3 1 6 0,0 16,7 16,7 50,0 16,7 

Ε:: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή 

νερού 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Επεξεργασία λυμάτων 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 

απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 
38 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 100,0 

Δραστηρ/τες εξυγίανσης & άλλες 

υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων 
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΤ:: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Κατασκευές κτιρίων 41 0 0 0 2 1 3 0 0 0 66,7 33,3 

Έργα πολιτικού μηχανικού 42 0 1 0 0 0 1 0 100,0 0 0 0 

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές 

δραστηριότητες 
43 2 3 7 4 10 26 7,7 11,5 26,9 15,4 38,5 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 5 6 9 19 29 68 7,4 8,8 13,2 27,9 42,6 

 

1.2.3.3 Τριτογενής τομέας 
Η παρουσία των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα στο Δήμο Κιλελέρ φαίνεται στους 

παρακάτω πίνακες.  

 Από τα στοιχεία των πινάκων μπορούν να εξαχθούν τα κάτωθι συμπεράσματα:  

- Όπως και στον β’γενή τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων γ’γενούς τομέα 

βρίσκεται στην ΔΕ Πλατυκάμπου (40,1%) ενώ ακολουθεί με διαφορά η ΔΕ Νίκαιας με 

27,9%. Το γεγονός μπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη ΒΙΠΕ, μεγάλων οικισμών και γειτνύαση 

με την Λάρισα που βοηθά στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του είδους. 

- Οι ΔΕ Κραννώνα εμφανίζει το μικρότερο  ποσοστό 7,2% γεγονός που επηρεάζεται από τον 

αμιγώς αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής ενώ ακολουθούν με παρόμαια 

χαρακτηριστικά η ΔΕ Κιλελέρ με 10,5% και Αρμενίου 14,4%, 
 

Πίνακας 96 : Επιχειρηματική δραστηριότητα τριτογενούς τομέα κατά ΚΑΔ 2008 (Επιμελητήριο Λάρισας, 2020) 

Περιγραφή δραστηριότητας ΚΑΔ 
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Ζ:: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· 

επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

και μοτοσικλετών 
45 0 1 0 5 5 11 0 9,1 0 45,5 45,5 

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το 

εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 

και μοτοσικλετών 
46 2 7 7 11 23 50 4,0 14,0 14,0 22,0 46,0 

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το 

εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 

και μοτοσικλετών 
47 17 13 7 21 44 102 16,7 12,7 6,9 20,6 43,1 

Η:: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές 

μέσω αγωγών 
49 0 0 0 1 1 2 0 0 0 50,0 50,0 

Πλωτές μεταφορές 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αεροπορικές μεταφορές 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς 

τη μεταφορά δραστηριότητες 
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 

δραστηριότητες 
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Θ:: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Καταλύματα 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 56 25 15 11 39 51 141 17,7 10,6 7,8 27,7 36,2 

Ι:: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Εκδοτικές δραστηριότητες 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παραγωγή κινηματογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 

μουσικές εκδόσεις 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 

και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τηλεπικοινωνίες 61 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100,0 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς 

δραστηριότητες 

62 1 0 0 1 1 3 33,3 0 0 33,3 33,3 

Δραστηριότητες υπηρεσιών 

πληροφορίας 
63 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100,0 0 

ΙΑ:: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία 

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
65 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100,0 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες 
66 0 0 1 3 1 5 0 0 20,0 60,0 20,0 

ΙΒ:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 68 2 0 0 1 0 3 66,7 0 0 33,3 0,0 

ΙΓ:: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Νομικές και λογιστικές 

δραστηριότητες 
69 1 0 0 2 2 5 20,0 0 0 40,0 40,0 

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· 

δραστηριότητες παροχής συμβουλών 

διαχείρισης 
70 0 0 0 1 1 2 0 0 0 50,0 50,0 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 

δοκιμές και αναλύσεις 
71 0 1 0 1 0 2 0 50,0 0 50,0 0 

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 73 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 100,0 

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές 

και τεχνικές δραστηριότητες 
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κτηνιατρικές δραστηριότητες 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΔ:: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητες ενοικίασης και 

εκμίσθωσης 
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δραστηριότητες απασχόλησης 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 

ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων 

και συναφείς δραστηριότητες 

79 1 0 0 0 0 1 100,0 0 0 0 0 

Δραστηριότητες παροχής προστασίας 

και έρευνας 
80 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100,0 

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
81 1 0 0 1 2 4 25,0 0 0 25,0 50,0 

Διοικητικές δραστηριότητες 

γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη 

και άλλες δραστηριότητες παροχής 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΕ:: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΣΤ:: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Εκπαίδευση 85 1 1 0 5 6 13 7,7 7,7 0,0 38,5 46,2 

ΙΖ:: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 86 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100,0 0 

Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή 

καταλύματος 
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας 

χωρίς παροχή καταλύματος 
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΗ:: ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες 

και διασκέδαση 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακείων, μουσείων και 

λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92 0 0 0 1 1 2 0 0 0 50,0 50,0 

Αθλητικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΙΘ:: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δραστηριότητες οργανώσεων 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άλλες δραστηριότητες παροχής 

προσωπικών υπηρεσιών 
96 0 0 0 6 1 7 0 0 0 85,7 14,3 

Κ:: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως 

εργοδοτών οικιακού προσωπικού 
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δραστηριότητες ιδιωτικών 

νοικοκυριών, που αφορούν την 

παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και 

υπηρεσιών- για ίδια χρήση 

98 1 0 0 0 0 1 100,0 0 0 0 0 

ΚΑ:: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 

Δραστηριότητες εξωχώριων 

οργανισμών και φορέων 
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 52 38 26 101 145 362 14,4 10,5 7,2 27,9 40,1 

 

 

1.2.3.4 Απασχόληση-ανεργία 
 Σε ότι αφορά το θέμα της απασχόλησης, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής από την απογραφή του 2011, προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 

 
Πίνακας 97 : Απασχόληση  στον Δήμο Κιλελέρ (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Απασχολούμενοι 6.690 

Ζητούσαν Εργασία 1.306 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ 7.996 

Μαθητές/Σπουδαστές 2.788 
Συνταξιούχοι 6.053 

Οικιακά 2.732 
Λοιπά 1.285 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 12.858 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 20.854 

 

 

 Σε ότι αφορά τους ανέργους, ο αριθμός τους τον Ιούνιο 2020 ήταν 1.115 (ΟΑΕΔ) έναντι 1.306 

το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ). Η μείωση στον απόλυτο αριθμό  και μετά το πρώτο κύμα πανδημίας, για να 

αξιολογηθεί σωστά θα πρέπει να συνδυαστεί και με τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία. Σε κάθε 

περίπτωση, φαίνεται ότι ο μη αστικός χαρακτήρας του Δήμου Κιλελέρ και το μικρό ποσοστό των 

απασχολούμενων σε υπηρεσίες τουρισμού και διαμονής που επλήγησαν κυρίως από την πανδημία, 

συνέβαλε στο να μην αποτυπωθούν αριθμητικά σε αυτό το επίπεδο, οι συνέπειες. 

Οι απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας το 2011 και η μεταβολή τους σε 

σχέση με το 2001 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Παρατηρούνται τα εξής: 

 Σταθερότητα του δευτερογενούς τομέα 

 Υποχώρηση του πρωτογενούς τομέα και αντίστοιχη άνοδος του τριτογενούς. 

 Συρρίκνωση βάσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

 
Πίνακας 98 : Απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας  στον Δήμο Κιλελέρ 2001-2011 (ΕΛΣΤΑΤ) 
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ΤΟΜΕΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-

ΜΕΝΟΙ (2001) 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

(2001) 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-

ΜΕΝΟΙ (2011) 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

(2011) 

Πρωτογενής 5.344 56,6 2.525 37,7 

Δευτερογενής 1.428 15,1 998 14,9 

Τριτογενής 2.663 28,2 3.167 47,3 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ 
9.435  6.690  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

(%) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
40,6  32,1  

 

 

Συγκεντρωτικά, τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται και αφορούν το Άξονα 3 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» , 

παρατίθενται στο παράρτημα 
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1.2.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.2.4.1 Όργανα Διοίκησης-υπηρεσίες και προσωπικό του Δήμου 
Όργανα διοίκησης 

Με το νόμο του "Καλλικράτη" (Ν.3852/2010) εισάγονται νέα θεσμικά όργανα που 

συμμετέχουν στη διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι αποτελούν 

αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Ο Δήμος διοικείται από τα παρακάτω όργανα (παρ.1 άρθρο 7 Ν.3852/2010): 

 το Δημοτικό Συμβούλιο,  

 την Οικονομική Επιτροπή,  

 την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  

 την Εκτελεστική Επιτροπή και  

 τον Δήμαρχο.  

 

Διάρθρωση υπηρεσιών και προσωπικό : 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (ΦΕΚ 2316Β/17.10.2011) και τις 

τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 1611Β/10.05.2012 και 3192Β/30.11.2012), ο Δήμος διαθέτει κεντρικές 

και αποκεντρωμένες υπηρεσίες.  

Επισημαίνεται ότι πρόσφατα, ψηφίστηκε ο νέος ΟΕΥ που όμως θα τεθεί σε εφαρμογή μετά 

την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Κατόπιν αυτού, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και τα σημεία του 

Ε.Π που επηρεάζονται . 

Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, με τον υφιστάμενο ΟΕΥ, φαίνεται στους παρακάτω 

πίνακες : 

Πίνακας 99 : Διάρθρωση κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών Δήμου Κιλελέρ (ΟΕΥ Δήμου Κιλελέρ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

Νομική Υπηρεσία 

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

Β. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Αυτοτελές Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος 

Α) Γραφείο Πολεοδομίας Β) Γραφείο Περιβάλλοντος 

 Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης-Συντήρησης Πρασίνου και Διαχείρισης Οχημάτων-

Μηχανημάτων 

Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Παιδικών Σταθμών 

Α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 

Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

Β) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Παιδικών Σταθμών 

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

Α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων 

Β) Γραφείο Δημοτικής κατάστασης 

Ληξιαρχείου Αλλοδαπών 

Γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Διοικητικής Μέριμνας 

 Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών υπηρεσιών 

Α) Γραφείο 

Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου 

Β) Γραφείο Προμηθειών 

Υλικών, Εξοπλισμού, 

Υπηρεσιών 

Γ) Γραφείο Εσόδων, 

Περιουσίας 

Δ)ΓραφείοΤαμειακής 

Υπηρεσίας 

Ε) Γραφείο 

Μισθοδοσίας 
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 Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Συγκοινωνιών  & Πολιτικής προστασίας 

Α) Τεχνικών, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & 

Συγκοινωνιών 

Β) Πολιτικής προστασίας 

 Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ (Νίκαια) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ 

Πλατύκαμπος Αρμένιο Άγιοι Ανάργυροι Κιλελέρ 

ΚΕΠ  

Δ.Ε ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

ΚΕΠ  

Δ.Ε.ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

ΚΕΠ  

Δ.Ε ΚΡΑΝΝΩΝΑ 

ΚΕΠ  

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ 

Διοικητικών/Οικονομικών 

Θεμάτων 

Διοικητικών/ 

Οικονομικών Θεμάτων 

Διοικητικών/Οικον

ομικών Θεμάτων 

Διοικητικών/Οικονομικών Θεμάτων 

 

Αρμοδιότητες υπηρεσιών 

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, όπως αυτές διατυπώνονται στο Νόμο 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

και  N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις» όπως αυτοί ισχύουν, έχουν εκχωρηθεί στις δομές του Οργανισμού μέσω του ΟΕΥ 

και των τροποποιήσεών του. 

Στελέχωση 

Ο Δήμος στελεχώνεται με προσωπικό σε 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Έξι (6) Θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 

Συνεργατών, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις 

 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Οι θέσεις 

καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 

 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 

Προβλέπονται 22 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

Με την υπ΄αριθμ. 5834/18-4-2014 απόφαση Δημάρχου έγιναν αντίστοιχα οι τοποθετήσεις 

των προϊσταμένων και των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου. Στα Τμήματα  -πλην του 

Τμήματος Πολεοδομίας - έχει γίνει τοποθέτηση προϊσταμένων με την υπ΄ αρ. πρωτ. 28417/31-12-

2013 απόφαση Δημάρχου.   

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους εργαζόμενους ανά σχέση εργασίας και κατηγορία 

εκπαίδευσης. 

Πίνακας 100 : Κατανομή προσωπικού Δήμου Κιλελέρ ανά σχέση εργασίας και κατηγορία εκπαίδευσης  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

Δημοσίου Δικαίου 26 8 21 7 62 

Αορίστου Χρόνου 2 2 5 13 22 

ΚΕΝΕΣ 9 10 15 9 43 

ΣΥΝΟΛΟ 37 20 41 29 127 

 

Ο  παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους εργαζομένους Δημοσίου Δικαίου και Αορίστου 

Χρόνου κατά Κλάδο. 

Πίνακας 101 : Κατανομή προσωπικού Δήμου Κιλελέρ ανά σχέση εργασίας και ειδικότητα 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ MONIMOI ΙΔΑΧ ΚΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 0 1 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 0 0 1 1 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 0 0 1 1 

ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 1 2 

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Η/Υ 

0 0 1 1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 0 1 1 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 0 0 1 1 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 0 1 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 0 1 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 0 0 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 0 1 2 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 2 0 5 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 0 0 1 

ΔΙΕΚΠ ΥΠΟΘ ΠΟΛΙΤΩΝ 7 0 0 7 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 0 1 1 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3 1 0 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 24 3 9 36 

ΤΕ 

ΤΕΧΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 1 1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
0 0 1 1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
0 0 1 1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 0 0 1 1 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 0 0 1 

ΟΙΚ/ΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 0 0 1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 0 0 1 1 

ΜΗΧ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 0 0 1 1 

ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 0 0 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 0 0 1 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 3 0 0 3 

ΔΙΟΙΚ ΜΟΝ ΤΟΠ ΑΥΤΟΔ 1 0 2 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 0 0 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 8 0 9 17 

ΔΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 1 0 1 2 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 0 0 2 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ 0 1 0 1 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 0 0 1 1 

ΟΔΗΓΩΝ 0 0 1 1 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5 0 0 5 

ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2 0 0 2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 0 0 1 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 0 1 2 

ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 1 1 3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 0 0 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 3 8 20 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΠΟΛΙΤΩΝ 
0 1 1 2 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
0 0 1 1 
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ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
0 0 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 23 6 16 45 

ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 10 2 19 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
0 3 0 3 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0 0 3 3 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
0 0 2 2 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
0 0 1 1 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 0 0 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 7 13 9 29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

  

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ο Δήμος έχει στο δυναμικό του 84 υπαλλήλους έναντι των 127 καταγεγραμμένων στον ΟΕΥ από 

του οποίους οι 78 στελεχώνουν τις υπηρεσίες του ΟΕΥ ενώ 2 είναι αποσπασμένοι σε Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου (ΟΠΑΠ, ΚΔΕΚ), 2 σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και 2 είναι σε 

μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.  Σε ποσοστά ανά κατηγορία εκπαίδευσης προκύπτουν τα εξής: 
 

Πίνακας  102 : Προσωπικό Δήμου Κιλελέρ ανά κατηγορία εκπαίδευσης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΠΕ 33,3 

ΤΕ 11,9 

ΔΕ 30,1 

ΥΕ 23,8 

 

 Με βάση τα ανωτέρω το ποσοστό στελέχωσης του ΟΕΥ είναι 73,8%. Η διαφορά αυτή 

αποδυναμώνει τη λειτουργία του Δήμου και οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις, αποσπάσεις και 

άδειες μακράς διάρκειας (αναρρωτικές και ανατροφής) των υπαλλήλων και μειωμένη 

δυνατότητα προσλήψεων και επαναπλήρωσης.   

 Οι εργαζόμενοι των διοικητικών δομών είναι χρήστες των ΤΠΕ σε ποσοστό 100% με 

ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι των διοικητικών δομών του Δήμου, 

αναζητούν και υλοποιούν ευκαιρίες επιμόρφωσης ατομικά καθόσον δεν ασκείται συστηματική 

πολιτική επιμόρφωσης του προσωπικού. 

 Εκτιμάται ότι οι δομές είναι στελεχωμένες με προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων ή με 

προσωπικό που έχει αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες. Δεδομένων όμως των απαιτήσεων 

όπως αυτές απορρέουν τόσο από τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ όσο και από τις προτεραιότητες (π.χ. 

η κοινωνική πολιτική και η ψηφιακή σύγκλιση), απουσιάζουν ειδικότητες όπως για παράδειγμα: 

Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου, Πληροφορικής κ.λ.π. που θα μπορούσαν να καλύψουν αντίστοιχα 

κενά σε επιμέρους τμήματα.  

 Η απαίτηση για ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και η κεντρική πολιτική βούληση για 

ταχεία ψηφιοποίηση του Δημοσίου, καθιστά την ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό αντίστοιχων 

προσόντων επιτακτική. 

 Με την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας από τον Νοέμβριο 2017, προσελήφθησαν με 

ανανεούμενες ετήσιες σύμβαση ορισμένου χρόνου 1 Κοινωνικός Λειτουργός και 1 Ψυχολόγος. 

 Η ανάγκη λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Αδεσπότων Ζώων και σε κάθε περίπτωση οι κάλυψη 

των ανάλογων υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία απαιτεί την στελέχωση 

με ειδικότητα Κτηνιάτρου κλπ 

 Η λειτουργία διακριτής υπηρεσιακής δομής Εσωτερικού Ελέγχου, δημιουργεί την ανάγκη 

στελέχωσης με προσωπικό αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας 

 H λειτουργία Πράσινου Σημείου δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στελέχωσης 
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 Η επικείμενη λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Νίκαια θα πρέπει να 

στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό με ευθύνη της ΔΕΥΑΚ  

 Το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης-Συντήρησης Πρασίνου και Διαχείρισης Οχημάτων-

Μηχανημάτων, στελεχώνεται από προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων. Η έκταση του Δήμου, 

οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των πολυάριθμων χώρων και κτιρίων, οι περιορισμοί που θέτει το 

πλαίσιο  προσλήψεων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την κεντρική διοίκηση και οι συχνές 

αλλαγές προσωπικού προκαλούν δυσκολίες στις λειτουργίες του Τμήματος. Το τμήμα ενισχύεται 

κατά διαστήματα με συμβασιούχους μικρής διάρκειας ενώ αυξάνεται με συμβασιούχους 

προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι εποχικοί υπάλληλοι δεν προλαβαίνουν να 

εκπαιδευτούν κυρίως στη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού με αποτέλεσμα συχνές φθορές 

και βλάβες ενώ δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος ατυχημάτων που οφείλεται στην ελλιπή 

εκπαίδευση. Για τις ανάγκες του τομέα καθαριότητας και συντήρησης πρασίνου έχουν συναφθεί 

συμβάσεις με ιδιώτες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των αντιστοίχων υπηρεσιών σε 

συγκεκριμένες ενότητες του Δήμου. 

 

1.2.4.2 Κτίρια και Υποδομές 
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα κτήρια που στεγάζουν τις δομές του Δήμου. 

 Πίνακας 103 : Κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών Δήμου Κιλελέρ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 

1.  
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑ 

Κεντρικές Υπηρεσίες / Μουσική Σχολή / 

Φιλαρμονική 

2.  ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Κεντρικές Υπηρεσίες / Παιδικός Σταθμός 

3.  ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Κ. 

ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΠΗ 

4.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΟΠΑΠ/ΚΔΕΚ 

5.  ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ Περιφερειακό Γραφείο / ΔΕΥΑΚ 

6.  ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΚΕΠ 

7.  ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟ Περιφερειακό Γραφείο / ΚΕΠ 

8.  ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΙΛΕΛΕΡ Περιφερειακό Γραφείο / ΚΕΠ/Αρχείο Πολεοδομίας 

9.  ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Περιφερειακό Γραφείο / ΚΕΠ 

10.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ Βασικές Διοικητικές Υπηρεσίες 

11.  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΛΗΝΗΣ ΓΑΛΗΝΗ 

Αυτοτελές Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 

12.  ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 

13.  ΚΕΠ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΚΕΠ 

14.  ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΚΔΕΚ 

15.  ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΚΔΕΚ 

16.  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ Παιδικός Σταθμός 

17.  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ Κέντρο Κοινότητας 

18.  ΚΑΠΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΚΔΕΚ 

19.  ΚΑΠΗ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ ΚΔΕΚ 

 

 Σε ότι αφορά τις κτιριακές υποδομές του Δήμου Κιλελέρ, διαπιστώνονται τα εξής: 

 Στο νέο Δημαρχείο στεγάζονται όλες σχεδόν οι υπηρεσίες του Δήμου πλην του Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης & του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής τα οποία στεγάζονται στο πρώην 

δημαρχείο Νίκαιας και  του Αυτοτελούς Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων που στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα Γαλήνης. 

 Το νέο Δημαρχείο είναι σύγχρονο, διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές όμως οι χώροι του 

δεν επαρκούν  για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών. 

 Το κτίριο που χρησιμοποιείται ως αμαξοστάσιο χρήζει παρεμβάσεων αναβάθμισης προκειμένου 

να καταστεί σύγχρονο και λειτουργικό. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

 Το παλιό δημαρχείο στη Νίκαια δεν διαθέτει υποδομές ΣΥΖΕΥΞΙΣ (μεταφέρθηκαν στο νέο 

δημαρχείο) και πρόσβασης ΑΜΕΑ. 

 Τα Περιφερειακά Γραφεία Αρμενίου, Κιλελέρ και Κραννώνα συστεγάζονται με τα ΚΕΠ στα 

κατά τόπους πρώην Δημαρχεία με τις απαραίτητες υποδομές, πλην του Δημαρχείου Αρμενίου 

που δεν διαθέτει υποδομές ΑΜΕΑ. 

 Το Περιφερειακό Γραφείο Πλατυκάμπου στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο το οποίο διαθέτει τις 

απαραίτητες υποδομές ενώ λειτουργεί και το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Χάλκης το οποίο 

έχει απομακρυσμένη πρόσβαση VPN με το Δημαρχείο Νίκαιας. 

 Το ΚΕΠ Νίκαιας στεγάζεται σε μισθωμένο κτήριο και το ΚΕΠ Πλατυκάμπου στο πρώην 

Κοινοτικό κατάστημα Πλατυκάμπου με τις απαραίτητες  υποδομές. 

 Τα περισσότερα πρώην κοινοτικά καταστήματα χρησιμοποιούνται για τις συνεδριάσεις των 

Τοπικών Συμβουλίων και λοιπών δραστηριοτήτων τοπικής κυρίως εμβέλειας. Κατά περίπτωση 

παρέχονται βασικές υπηρεσίες διοικητικής εξυπηρέτησης, ενώ σε πολλά από αυτά 

συστεγάζονται και τα Αγροτικά Ιατρεία. 

 Πολλά κτίρια του Δήμου δεν έχουν υποδομές πρόσβασης και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. 

 

Σημαντική συμβολή στην βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Δήμου Κιλελέρ θα 

αποτελέσει η υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2014-20 έργου με τίτλο: 

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Ε.Α.Σ.) ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Ε.Α.Σ.) ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ-

ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» με Κωδικό 

ΟΠΣ  5021811 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 

2014-20 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, € 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) 
880.800,36 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, € (ΕΠΙ-

ΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 
880.800,36 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η πράξη αφορά στην μετατροπή ισογείου κεραμοσκεπούς κτιρίου το οποίο είχε κατασκευαστεί ώστε να χρησιμο-

ποιείται ως αποθήκη από την πρώην Ε.Α.Σ. Λάρισας, σε χώρο Διοικητηρίου του Δήμου Κιλελέρ στην Τ.Κ. Πλα-

τυκάμπου. Διαμορφώνονται χώροι γραφείων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας 

του Δήμου Κιλελέρ. Το υπόλοιπο τμήμα θα χρησιμοποιείται ως χώρος αρχείου του Δήμου και αποθήκης 

 

 

Μηχανοργάνωση – Τηλεπικοινωνίες 

Οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου καλύπτονται από 

το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρέχει το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών όπως είναι: 

τηλεφωνία, τηλεομοιοτυπία (fax), πρόσβαση στο διαδίκτυο, φιλοξενία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ιστοσελίδων, περιορίζοντας το κόστος αυτών σημαντικά. Η εξυπηρέτηση των 

τηλεπικοινωνιακών αναγκών υλοποιείται από το εγκαταστημένο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο 

καταλήγει στον εξοπλισμό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

Σε γενικές γραμμές οι ανάγκες του Δήμου σε εξοπλισμό μηχανοργάνωσης και πληροφορικής 

καλύπτονται, κυρίως  όμως ποσοτικά. Έτσι, σε κάθε θέση εργασίας υπάρχει εγκατεστημένος 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και εξυπηρετείται από τοπικό αλλά και δικτυακό εκτυπωτή. 

Παράλληλα ο Δήμος Κιλελέρ έχει προμηθευτεί και αξιοποιεί ειδικά λογισμικά (εφαρμογές 

πληροφορικής) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Οι βασικές εφαρμογές λογισμικού που 

αξιοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου είναι: 

 Δημοτολόγιο 

 Μητρώο αρρένων  

 Ληξιαρχείο 

 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
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 Εκλογικοί κατάλογοι 

 Λογιστική και οικονομική διαχείριση (λογιστήριο, ταμειακή υπηρεσία, διπλογραφικό σύ-

στημα, διαχείριση-στατιστικά στοιχεία) 

 Μισθοδοσία 

 Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

 Λογισμικό δημοσίων έργων/επιμετρήσεων 

 

Η μηχανοργάνωση του δήμου σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε καλά επίπεδα, όμως υπάρχουν 

κάποια σημεία που πρέπει να προσεχθούν ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία και 

συντήρηση  των υφιστάμενων δομών, η αναβάθμισή τους, η επέκτασή τους και τελικά η παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους Δημότες.  

Εξίσου απαραίτητη είναι η αναβάθμιση Hardware, η εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες 

τεχνολογίες, η ένταξη στο στελεχιακό δυναμικό του Δήμου εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ (https://www.kileler.gov.gr/), η οποία είναι 

ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του ΟΤΑ, παρέχονται πληροφορίες και υπηρεσίες στον πολίτη 

και τις επιχειρήσεις. Με την 40055/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού εσωτερικών 

θεσμοθετήθηκε με λεπτομέρειες η υποχρέωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να 

διατηρούν ιστοσελίδα, καθώς και το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που πρέπει να 

ενσωματώνονται σε αυτή. 

Ιστοσελίδα διαθέτουν επίσης και τα εξής Νομικά Πρόσωπα: 

 ΔΕΥΑΚ : https://deyakileler.gr/ 

 ΟΠΑΠ : https://opap-kileler.gr/ 

 ΚΔΕΚ : https://kdek.gr/ και ξεχωριστή η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

(https://libkileler.gr/) 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ο Δήμος Κιλελέρ αναρτά τις αποφάσεις των οργάνων του που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του σχετικού νόμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

(https://diavgeia.gov.gr/f/kileler). 
 Λειτουργεί διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή ψηφιοποίησης και παρακολούθησης του 

δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (link : https://www.kileler.gov.gr/dimotikos-

fotismos.html) Έχει ολοκληρωθεί και θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία ψηφιακή εφαρμογή 

υποδοχής αιτημάτων δημοτών. 
 

Ψηφιακές δράσεις 

Ο Δήμος Κιλελέρ, αμέσως μετά την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19, προχώρησε σε μια 

σειρά δράσεων προκειμένου να συμβάλλει στην μείωση των επιπτώσεων και στην παροχή 

εναλλακτικών σύγχρονων λύσεων για τους δημότες. 

 Στα πλαίσια αυτά, το αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών υλοποίησε τα εξής: 

Για την εκπαίδευση: 

1) Λειτουργία δημοτικών παιδικών σταθμών, παραμετροποιώντας την πλατφόρμα της Google 

Classroom για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών. Έγινε ενοποίηση όλων των παιδικών σταθ-

μών κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα, όπου κάθε παιδί έχει το δικό του φάκελο «θρανίο» και 

του ανατίθενται διάφορες εργασίες από τη δασκάλα. Λόγω των μέτρων που πάρθηκαν για τον 

COVID-19, η ενοποίηση όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών βοήθησε στο να ανατίθε-

νται εργασίες  στα παιδιά από όλους τους δασκάλους ταυτοχρόνως αλλά και από ένα δάσκαλο 

‘υπηρεσίας’ προς όλα τα παιδιά για τη μεταξύ τους διευκόλυνση λόγω αδειών ειδικού σκο-

πού. Στην εφαρμογή ο δάσκαλος μπορεί να αναθέτει εργασίες, να τις διορθώνει, να βάζει 

https://www.kileler.gov.gr/
https://deyakileler.gr/
https://opap-kileler.gr/
https://kdek.gr/
https://libkileler.gr/
https://diavgeia.gov.gr/f/kileler
https://www.kileler.gov.gr/dimotikos-fotismos.html
https://www.kileler.gov.gr/dimotikos-fotismos.html
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βαθμολογία, να επεξηγεί στο μαθητή τις απαντήσεις είτε μέσω βιντεοεπικοινωνίας, είτε μέσω 

πλαισίου διαλόγου, γενικεύοντας έτσι το σκοπό της εφαρμογής για μία εμπειρία ισάξιας σχε-

δόν με την ανάδραση που θα υπήρχε δια ζώσης. Επικοινωνία υπάρχει και μεταξύ των μαθη-

τών για ερωτήσεις, ανταλλαγή θεμάτων και απόψεων, ελεγχόμενα πάντα από τον δάσκαλο. 

2) Δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας εγγραφών για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, τη 

μουσική σχολή, με πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασία προσωπικών δεδομένων. Με την 

επιτυχή εγγραφή και αποδοχή της δήλωσης στην ιστοσελίδα, τα έγγραφα αποστέλλονται με 

εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) για την διασφάλιση των 

στοιχείων των εγγράφων. 

3) Δωρεάν τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Τ.Π.Ε., για την περίοδο του 

Covid-19, σε μαθητές και κατά προτεραιότητα Γ’ Λυκείου, για χρήση των νέων ασύγχρονων 

και σύγχρονων πλατφορμών που ορίστηκαν από το υπουργείο, αλλά και επίλυση προβλημά-

των των φυσικών μέσων σκληρού υλικού (Η/Υ, routers κ.α.) για την απρόσκοπτη λειτουργία 

τους. 

Για το Δήμο: 

1) Τηλεργασία με πλήρη χρήση του Η/Υ από τον κάθε εργαζόμενο εξ’ αποστάσεως. Η τηλερ-

γασία, με πλήρη χρήση του Η/Υ και όχι μόνο ορισμένων εφαρμογών, επιτεύχθηκε με τη 

χρήση λογισμικού απομακρυσμένης σύνδεσης. Το Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών όμως έπρεπε να διαφυλάξει τη μεταφορά των πακέτων δεδομένων 

στο τρίγωνο server δήμου, δημοτικός υπάλληλος, πολίτης. Αυτό επιτεύχθηκε με την δημιουρ-

γία ενός εικονικού δικτύου VPN σε συνεργασία του συγκεκριμένου Τμήματος και του  δι-

κτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

2) Δημιουργία απευθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα μαιευτήρια για την αποστολή εγγρά-

φων γεννήσεων, έτσι ούτως ώστε να αποφεύγεται πλήρως η φυσική παρουσία των πολιτών 

στο ληξιαρχείο του Δήμου, πάλι διασφαλίζοντας το απόρρητο των δεδομένων. 

3)  Δημιουργία συστήματος πληρωμών EasyPay, για τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και 

συγκεκριμένα για το τμήμα εσόδων προκειμένου να αποφεύγεται η φυσική παρουσία του 

πολίτη στο δήμο για τις πληρωμές του. 

 

 

 

1.2.4.3 Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα οχήματα 

που διαθέτει ο Δήμος Κιλελέρ. 

Πίνακας 104 : Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσιών Δήμου Κιλελέρ 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ 

ΤΡΑΚΤΕΡ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 1500 lt 

ΜΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΤΡΟΧΗ 

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5Μ 

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 

ΣΠΟΥΤΝΙΚ ΜΙΚΡΟ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 

ΔΡΑΠΑΝΟ 

ΠΟΥΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ 

ΠΤΥΣΟΜΕΝΟΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 500 LIT ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΣ 
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ΜΑΝΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ 

ΤΡΑΚΤΕΡ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 400 LIT 

ΤΡΑΚΤΕΡ 

ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΚΡΥ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 

ΧΩΝΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΝΟΥ 

ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΚΡΥ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ 

ΚΑΡΟΥΛΙ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 

ΦΡΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ, ΧΕΡΙΟΥ 

ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

ΚΟΜΦΛΕΡ  

ΒΕΛΟΝΙ ΓΙΑ JCB 

ΒΕΛΟΝΙ ΓΙΑ JCB 

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΕΣ 

ΤΡΕΪΛΕΡ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ 

 

 

 

Πίνακας 105 : Οχήματα Δήμου Κιλελέρ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΡΚΑ 
ΚΥΒΙΚΑ 

Ή HP 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 7042 Διοίκηση (10) KIA SEED 1400 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8050 Διοίκηση (10) SUZUKI GR VIT   1995 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8080 Διοίκηση (10) TOYOTA JEEP   1998 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 1505 Διοίκηση (10) OPEL ASTRA     1364 ΒΕΝΖΙΝΗ 

5.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 1504 Διοίκηση (10) 
DAIHATSU 

TERIOS  
1298 ΒΕΝΖΙΝΗ 

6.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ KHY 8029 Διοίκηση (10) FIAT IVECO  5861 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 8027 Διοίκηση (10) FIAT IVECO  5861 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8.  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 8030 Καθαριότητα (20) MERCEDES   6374 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9.  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 1515 Καθαριότητα (20) MERCEDES BENZ 4801 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10.  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 1406 Καθαριότητα (20) 
DAIMLER 

CHRYSL 
6374 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 1404 Καθαριότητα (20) FORD 2496 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12.  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 8020 Καθαριότητα (20) MAZDA  2606 ΒΕΝΖΙΝΗ 

13.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΡΙΟ 2957 Καθαριότητα (20) IVECO SPA 5880 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

14.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 1462 Καθαριότητα (20) MERCEDES 5958 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

15.  ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕ 134467 Καθαριότητα (20) MERCEDES   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

16.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 1462 Καθαριότητα (20) MERCEDES   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

17.  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 57202 Τεχνικών έργων (30) KOMATSU   97HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

18.  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 57174 Τεχνικών έργων (30) KOMATSU   97HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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19.  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 134529 Τεχνικών έργων (30) J.C.B   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

20.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 7062 Τεχνικών έργων (30) FORD   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

21.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 1506 Τεχνικών έργων (30) FIAT PUNTO 1242 ΒΕΝΖΙΝΗ 

22.  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 39125 Τεχνικών έργων (30) CATERPILAR   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

23.  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 57216 Τεχνικών έργων (30) HBM-NOBAS     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

24.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 1455 Τεχνικών έργων (30) FIAT   1698 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

25.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 1405 Τεχνικών έργων (30) MITSUBISHI   2477 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

26.  
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(ΤΡΑΚΤΕΡ) 
70970 Πράσινο (35) 

DEERE & 

COMPANY  
36 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

27.  
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(ΤΡΑΚΤΕΡ) 
73008 Πράσινο (35) FIAT TRATTORI 88 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

28.  
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(ΤΡΑΚΤΕΡ) 
72503 Πράσινο (35) INTERNATIONAL   81 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

29.  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ   ΝΕΑ 1241 Πράσινο (35) LUOYANG 50 ΒΕΝΖΙΝΗ 

30.  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ   NAB 9429 Πράσινο (35) MALAGUTI 50 ΒΕΝΖΙΝΗ 

31.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ME 71219 Πράσινο (35) DEUTZ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

32.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8073 Πράσινο (35) VW   1856 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

33.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8147 Πράσινο (35) VW   2370 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

34.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8015 Πράσινο (35) MAZDA B2600   2606 ΒΕΝΖΙΝΗ 

35.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8123 Πράσινο (35) MERCEDES  5958 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

36.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 8644  DACIA SANDERO 898 BENZINH 

37.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHH 8643  KIA STONIK  998 BENZINH 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

38.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 8135 
ΚΔΕΚ (Βοήθεια στο 

σπίτι) 
HYUNDAI 1579 ΒΕΝΖΙΝΗ 

39.  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 57184 ΔΕΥΑΚ KOMATSU  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

40.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8122 ΔΕΥΑΚ MITSUBISHI L200 2477 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

41.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8081 ΔΕΥΑΚ FORD TRANSITT 2496 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

42.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 8151 ΔΕΥΑΚ VW TARRO 2446 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 Επισημαίνεται ότι μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ο Δήμος Κιλελέρ ενίσχυσε τον 

εξοπλισμό του σε οχήματα ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι α.π. 5132/23.2.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

 α.π. 19776/15.5.2018  (ΑΔΑ: ΨΜΥ4465ΧΘ7-Τ1Ω) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΠΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 285.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά την προμήθεια των παρακάτω Μηχανημάτων Έργου:  

    • Ενας (1) καινούργιος Εκσκαφέας – Φορτωτής. Ελαστιχοφόρος, ισχύος 90–130 hp, χωρητικότητας 

μπροστινού κάδου 0,9–1,5 m3, και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5 m. 

    • Δύο (2) μεταχειρισμένα φορτηγά ανατρεπόμενα, 3-αξονικά ή 4-αξονικά μικτού βάρους 25–35 τόννων, με 

ενισχυμένη καρότσα hardox για μεταφορά αδρανών. 

    • Ενα (1) μεταχειρισμένο φορτηγό ανατρεπόμενο, ελαφρού τύπου, 2-αξονικό, μικτού βάρους 15–25 τόννων 

και μήκους καρότσας 6m.  

 

1.2.4.4 Νομικά Πρόσωπα Δήμου 
Τα υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κιλελέρ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 106 : Νομικά πρόσωπα Δήμου Κιλελέρ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

I.  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΠΔΔ 

II.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΠΔΔ 

III.  Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ)   ΝΠΔΔ 

IV.  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ (ΚΔΕΚ) ΝΠΙΔ 

V.  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ) ΝΠΙΔ 

 

I. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΔΔ) συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 

42/2011 απόφαση Δ.Σ. (ΦΕΚ 1016Β/26.05.2011): «Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010)», με σκοπό τη διαχείριση πιστώσεων για 

τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κιλελέρ. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο ο Πρόεδρος του οποίου είναι Δημοτικός Σύμβουλος, και χρηματοδοτείται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Δήμου. 

Με την υπ΄αριθμ 257/2019 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΨΓΞΛΩΕΝ-9ΣΦ) έγινε η 

συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλελέρ αυτής της 

Δημοτικής περιόδου. 

 

II. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΔΔ) συστάθηκε με την 52/2011 

(ΦΕΚ 1016Β/26.05.2011): «Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης(άρθρο 103 του Ν. 3852/2010)», με σκοπό τη διαχείριση πιστώσεων για τη λειτουργία 

των Γυμνασίων-Λυκείων του Δήμου Κιλελέρ. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο ο 

Πρόεδρος του οποίου είναι Δημοτικός Σύμβουλος, χρηματοδοτείται δε από τον κρατικό 

προϋπολογισμό μέσω του Δήμου. 

Με την υπ΄αριθμ 258/2019 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: 9ΠΝΚΩΕΝ-ΞΒΣ) έγινε η 

συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλελέρ αυτής της 

Δημοτικής περιόδου. 

 

III. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) 

Ο ΟΠΑΠ (ΝΠΔΔ) (web site: http://www.opap-kileler.gr/) συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 

33/2011 απόφαση Δ.Σ. (ΦΕΚ 1055Β/30.05.2011): «Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

(άρθρο 103 του Ν. 3852/2010)», συγχωνεύοντας διάφορα ΝΠΔΔ των συνενωμένων Καποδιστριακών 

Δήμων με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών που αφορούν στους Τομείς του 

Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού όπως αυτές προκύπτουν από το Άρθρο 75 Παρ 

1 του Ν.3463 (2006 ΦΕΚ Α’ 114). Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος του 

οποίου είναι Δημοτικός Σύμβουλος, χρηματοδοτείται από το Δήμο, στεγάζεται δε και λειτουργεί στο 

Πολιτιστικό Κέντρο, κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου στη Νίκαια. 

Με την υπ΄αριθμ 222/2019 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: Ω55ΘΩΕΝ-ΓΞΛ), συγκροτήθηκε 

το  τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΟΠΑΠ. 

 

IV. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ (ΚΔΕΚ) 

Η ΚΔΕΚ (ΝΠΙΔ) (web site:  www.kdek.gr ) συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 35/2011 απόφαση 

Δ.Σ. (ΦΕΚ 1055Β /30-5-2011) : «Συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του 

Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και σύσταση νέας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (άρθρο 109 του 

Ν. 3852/2010)», συγχωνεύοντας διάφορες Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις των συνενωμένων 

Καποδιστριακών Δήμων με σκοπό τη λειτουργία υπηρεσιών σχετικών με την Κοινωνική Προστασία-

Αλληλεγγύη, τη Δημόσια Υγεία και την Παιδεία όπως αυτές προκύπτουν από το Άρθρο 75 Παρ 1 

του Ν.3463 (2006 ΦΕΚ Α’ 114). Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) συμβούλιο ο 

http://www.opap-kileler.gr/
http://www.kdek.gr/
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Πρόεδρος του οποίου είναι Δημοτικός Σύμβουλος, χρηματοδοτείται από το Δήμο και συστεγάζεται 

με τον ΟΠΑΠ. 

Με την υπ΄αριθμ 223/2019 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: Ω5ΘΓΩΕΝ-ΒΓ4) συγκροτήθηκε το  

τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο  της ΚΔΕΚ. 

 

V. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ) 

Η ΔΕΥΑΚ (ΝΠΙΔ)  συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 37/2011 απόφαση Δ.Σ. (ΦΕΚ 1055Β /30-5-2011) 

: «Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας 

και σύσταση νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (άρθρο 109 του Ν. 3852/2010)», 

συγχωνεύοντας τις ΔΕΥΑ ΝΙΚΑΙΑΣ και ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ με σκοπό την διαχείριση και 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των μονάδων επεξεργασίας 

λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής του Δήμου μετά από επέκταση των δραστηριοτήτων της με 

το ΦΕΚ Β’ 1430/2013. Η Επιχείρηση διαχειρίζεται την ύδρευση όλων των οικισμών του Δήμου 

πλην των Κοινοτήτων Νίκαιας, Νέων Καρυών Δ.Ε Νίκαιας, Μελισσοχωρίου και Ομορφοχωρίου 

Δ.Ε Πλατυκάμπου και Άγιων Ανάργυρων, Μεσοράχης, Κραννώνα και Κάμπου Δ.Ε. Κραννώνα, η 

διαχείριση της υδροδότησης των οποίων έχει παραχωρηθεί  στη ΔΕΥΑ Λάρισας με προγραμματική 

σύμβαση. Με την υπ΄αριθμ. 169/2013 απόφαση Δ.Σ Κιλελέρ, διαχειρίζεται και το δίκτυο των 

αρδευτικών γεωτρήσεων. 

Με την υπ΄αριθμ 224/2019 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: Ω4Λ5ΩΕΝ-0ΟΦ) συγκροτήθηκε το  

τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο  της ΔΕΥΑΚ. 

Η σημερινή οργανωτική διάρθρωση καλύπτει σε καλό βαθμό την λειτουργία και την 

συντήρηση, αποχέτευσης και άρδευσης σε ολόκληρο τον Δήμο Κιλελέρ και του δικτύου ύδρευσης 

πλην των οικισμών που εξυπηρετούνται από την ΔΕΥΑ Λάρισας. 
 

 
Πίνακας 107: Κατανομή προσωπικού ΔΕΥΑ Κιλελέρ (ΠΗΓΗ : ΔΕΥΑΚ, 2020) 

ΘΕΣΗ/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Διευθυντής 1 ΙΔΑΧ 

Λογιστήριο - Διοίκηση 3 ΙΔΑΧ 

Λογιστήριο - Διοίκηση 1 ΙΔΟΧ 

Υδραυλικοί 6 ΙΔΑΧ 

ΣΥΝΟΛΟ 11  

 

Στο παρακάτω διάγραμμα, αναπτύσσεται το οργανόγραμμα της ΔΕΥΑΚ 
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Διάγραμμα 22: Οργανόγραμμα ΔΕΥΑ Κιλελέρ (ΠΗΓΗ : ΔΕΥΑΚ, 2020) 

 

Πίνακας 108 : Οχήματα ΔΕΥΑΚ (ΠΗΓΗ : ΔΕΥΑΚ, 2020) 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

MERCEDES-ΒΕΝΖ,  ATEGO ΡΡΖ 8504 Αποφ. προμήθειας ΔΣ ΔΕΥΑΚ: 173/2018 

KOMATSU ΜΕ 57184 
Απόφαση παραχώρησης ΔΣ Κιλελέρ: 141/2013, απόφαση απο-

δοχής ΔΣ ΔΕΥΑΚ: 46/2013 

MITSUBISHI L200 ΚΗΥ 8122 
Απόφαση παραχώρησης ΔΣ Κιλελέρ: 87/2015,  

απόφαση αποδοχής ΔΣ ΔΕΥΑΚ: 11/2015 

OPEL VIVARO ΡΙΥ 3181  

FORD TRANSITT ΚΗΥ 8081 
Απόφαση παραχώρησης ΔΣ Κιλελέρ: 87/2015,  

απόφαση αποδοχής ΔΣ ΔΕΥΑΚ: 11/2015 

VW CANDY ΡΙΡ 7566  

TOYOTA YARIS ΡΡΕ 8954  

VW TARRO ΚΗΥ 8151 
Απόφαση παραχώρησης ΔΣ Κιλελέρ: 233/2014,  

απόφαση αποδοχής ΔΣ ΔΕΥΑΚ : 55/2014 

MERCEDES SPRINTER ΡΙΧ 3699  

FIAT DOBLO ΡΡΗ 2448  

FORD TRANSIT CONNECT ΡΡΗ 2447  

 

Πίνακας 109: Μηχανογραφικός εξοπλισμός ΔΕΥΑΚ (ΠΗΓΗ : ΔΕΥΑΚ, 2020) 

ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 

Server Dell PowerEdge T320 Tower 1 

LENOVO M92P i5 (3rd Gen) 3470 3 

Dell OptiPlex 9010 All-in-One / 23” WLED, 1920x1080 FHD /Intel Core i5 (3rd Gen) 3470S 2.9 GHz 1 

HP PRO Intel i3-3240 / 4GB Ram DDR3 1 

Lenovo Intel CD2 E7500 4GB RAM DDR 2 /Windows 7 PRO GR 160 GB /HDD  1 
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Samsung SCX 6555N - multifunction printer 1 

LEXMARK T644 mono laser printer 1 

Lexmark CS310n color laser printer 1 

LEXMARK MS310dn mono laser printer 2 

OKI B432 mono laser printer 3 

Dell Precision M4700 1 

Dell Precision 5520 1 

Dell Latitude E6530 1 

DEVELOPER ineo 215 1 

 

1.2.4.5 Συνεργασίες-Δικτύωση-Προβολή-Εξωστρέφεια 

Συμμετοχές σε φορείς 

Ο Δήμος Κιλελέρ συμμετέχει στους εξής φορείς και δίκτυα:  

1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. 

Α.Ε.» 

2. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λάρισας, 

σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 245 Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») (αρ. αποφ. 383/2018 ΔΣ 

Κιλελέρ, ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ω7Κ4ΩΕΝ-ΠΒ8) 

3. Εθνικό    Διαδημοτικό    Δίκτυο    Υγιών    Πόλεων    –    Προαγωγής    Υγείας 

(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) (αρ. αποφ. 208/2014 ΔΣ Κιλελέρ, ΑΔΑ: ΩΨΝΛΩΕΝ-ΚΨ4) 

4. «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (αρ. αποφ. 

254/2015 ΔΣ Κιλελέρ, ΑΔΑ: 7ΜΥΗΩΕΝ-ΔΞ6) 

5. Σύμφωνο Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα (αρ. αποφ. 109/2016 ΔΣ Κιλελέρ, ΑΔΑ: 

Ω19ΟΩΕΝ-ΘΒΔ) 

6. «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (αρ. αποφ. 256/2017 

ΔΣ Κιλελέρ, ΑΔΑ: ΩΔ2ΦΩΕΝ-ΔΙΩ) 

7. Δ.Ε.Π.ΑΝ. “Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη” (αρ. αποφ.331/2019 ΔΣ Κιλελέρ, 

ΑΔΑ: ΩΓ01ΩΕΝ-Σ11) 

8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (αρ. απόφ 259/2019 ΔΣ Κιλελέρ, ΑΔΑ: 

66ΒΡΩΕΝ-Μ6Χ) 

 

Συνεργασίες 

O Δήμος Κιλελέρ μετά την λήψη της υπ’ αριθμ 76/2015 σχετικής απόφασης  Δ.Σ. την σύναψη 

προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας 5ετούς διάρκειας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε τεχνολογικά και 

εκπαιδευτικά θέματα με σκοπό την ερευνητική στήριξη δράσεων σε αντικείμενα κοινού 

ενδιαφέροντος, που αφορούν: 

 την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε θέματα που απασχολούν τον Δήμο 

Κιλελέρ,  

 την εκπόνηση μελετών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

 την από κοινού συμμετοχή με το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα  

 την αξιοποίηση, επ' αμοιβαία ωφελεία, των εγκαταστάσεων, των υποδομών, του εξοπλισμού, 

των μέσων και της τεχνογνωσίας. 

 

Αδελφοποιήσεις 

ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΚΥΠΡΟΥ (2018). Ο Καλλικρατικός Δήμος Κιλελέρ αδελφοποιήθηκε το 2018 με την 

Κοινότητα Πισσουρίου Κύπρου (αρ. απόφ 302/2017 ΔΣ Κιλελέρ, ΑΔΑ: Ω7ΠΗΩΕΝ-Υ8Ρ). Το 

πρωτόκολλο υπογράφτηκε στις 14/7/2018 (μετά την υπ’αριθμ. 1048/8.1.2018 σύμφωνη γνώμη της 

Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών). Ο Δήμος Κιλελέρ και 

η Κοινότητα Πισσουρίου, πέραν των  αδελφικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, έχουν και ιστορικές 

αναλογίες λόγω των εξεγέρσεων που σημάδεψαν την κάθε περιοχή, των αγροτών κατά των 

τσιφλικάδων το 1910 στο Κιλελέρ και των κατοίκων του Πισσουρίου κατά των Άγγλων το 1931.  
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Σκοπός της αδελφοποίησης είναι η ενδυνάμωση των προαιώνιων αδελφικών δεσμών και της 

πολιτιστικής ταυτότητας μεταξύ του Ελληνισμού της Μαρτυρικής Κύπρου και του Ελληνισμού της 

Μητροπολιτικής Ελλάδας. Το προτεινόμενο πλαίσιο συνεργασίας θα καλύπτει τομείς όπως : 

1. κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες 

2. συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες 

3. ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

Επισημαίνεται ότι η αδελφοποίηση με την Κοινότητα Πισσουρίου, θα δώσει την δυνατότητα 

συμμετοχής και στην υλοποίηση κοινών διεθνών δράσεων και συνεργασιών που απαιτούν την 

σύμπραξη αυτοδιοικητικών φορέων από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη υποβληθεί κοινή πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Η 

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (Europe for Citizens) 2014-20» (αρ. αποφ. 27/2020 ΔΣ Κιλελέρ, 

ΑΔΑ: Ω3ΘΦΩΕΝ-ΟΛΙ) 

 

Ο πρώην Δήμος Νίκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ) είχε προβεί 

στις παρακάτω αδελφοποιήσεις :  

 ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (2009) : Οι δεσμοί φιλίας κρατούν από  τον Απρίλιο 

του 1943 όπου στον τόπο της θυσίας τους στη Νίκαια 13  πατριώτες από τη Ζαγορά έπεσαν 

στον αγώνα για την ελευθερία. Οι Νικαιώτες φρόντισαν τους νεκρούς, τους έθαψαν και 

ειδοποίησαν τους συγγενείς τους στέλνοντας μάλιστα και τα προσωπικά τους αντικείμενα. 

 ΙΖΝΙΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (2000) : Η πόλη Ιζνίκ της Τουρκίας είναι η σημερινή ονομασία της 

Νίκαια της Βιθυνίας, της πόλης που το 325 έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Η σύνοδος 

αυτή έγινε υπό την προεδρία του Αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου και σε αυτήν 

συντάχθηκαν τα οκτώ πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστης μας. Πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη σύνοδο αυτή έπαιξε ο Επίσκοπος Λαρίσης Άγιος Αχίλλειος. Στην ίδια πόλη το 787 έγινε 

επίσης η έβδομη οικουμενική Σύνοδος στον Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας που σώζεται 

στο κέντρο του Ιζνίκ ακόμα και σήμερα. 
 

Προβολή/Εξωστρέφεια 

Ο Δήμος Κιλελέρ στα πλαίσια υλοποίησης του στόχου της προβολής της ιστορίας, του πολιτισμού 

και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών προβολής της ιστορίας, του 

πολιτισμού και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων ως εξής: 

 Συμμετοχή στα εξής συνέδρια με εισηγήσεις από στελέχη του  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 

ΚΙΛΕΛΕΡ 

31/03-02/04/2017 

Λάρισα 

2ο   Πανελλήνιο Συνέδριο 

Marketing και BrandingΤόπου 

Κιλελέρ: Η αναγνωρισιμότητα 

του ονόματος, η ιστορικότητα 

του τόπου και ο πολιτισμός ως 

πόλοι έλξης και εργαλεία 

ανάπτυξης 

53/2017  

(ΑΔΑ: Ω0ΞΥΩΕΝ-

ΓΞΧ) 

20-22/10/2017, 

Πισσούρι Κύπρος 

 

1ο    Επιστημονικό   Συμπόσιο 

Πισσουρίου  με   θέμα:     

«Εξεγέρσεις   που   σημάδεψαν   

την   ιστορία   του σύγχρονου 

Ελληνισμού   σε Ελλάδα και 

Κύπρο» 

Η αγροτική εξέγερση του 

Κιλελέρ και η σημασία της 

στην σύγχρονη Ελληνική 

Ιστορία 

202/2017 

(ΑΔΑ: ΩΘΔ1ΩΕΝ-

ΟΩΥ), 

238/2017  

(ΑΔΑ: ΩΜΓΖΩΕΝ-

Μ52) 

19-20/10/2019, 

Πισσούρι Κύπρος 

2ο  Επιστημονικό Συμπόσιο 

Πισσουρίου με θέμα:  

«Ενημέρωση και Δημοκρατία» 

Το αγροτικό ζήτημα και η 

εξέγερση του Κιλελέρ μέσα από 

τον (Θεσσαλικό) τύπο της 

εποχής 

207/2019  

(ΑΔΑ: ΩΣ6ΗΩΕΝ-

875) 

 

 Καταχωρίσεις στην περιοδική έκδοση τουρισμού, πολιτισμού και ανάπτυξης «ΞΕΝΙΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΣ» μέσω εφημερίδων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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21/04/2019 «Δήμος Κιλελέρ: στην καρδιά της Θεσσαλίας, της Ελλάδας, της 

Ιστορίας» (ΞΕΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ, Αρ. Τεύχους #3) 

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

10/05/2019 LarissaNet 

02/08/2020 

Το αγροτικό ζήτημα και η εξέγερση του Κιλελέρ μέσα από τον 

Θεσσαλικό τύπο της εποχής (ΞΕΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ, Αρ. Τεύχους 

#4) 

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 

 Το 2017 και σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ προχώρησε στην έκδοση συλλεκτικής σειράς 

γραμματοσήμων με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από τα εγκαίνια του Μνημείου του Αγρότη 

στο Κιλελέρ, παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας αείμνηστου Κων/νου Στεφανόπουλου 

 
Εικόνα 12 : Συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 20 χρόνια Μνημείου Αγρότη (2017) 
 

1.2.4.6 Οικονομικά στοιχεία 

 Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα έσοδα (εισπραχθέντα) και τα έξοδα 

(πληρωθέντα) για των πέντε τελευταίων ετών (2015-19), αποτυπώνοντας ουσιαστικά την οικονομική 

πορεία του Καλλικρατικού Δήμου Κιλελέρ κατά την περίοδο ισχύος του αντίστοιχου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 
Πίνακας 110: Έσοδα-έξοδα περιόδου 2015-19 

ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  € 

ΚΩΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2015 2016 2017 2018 2019 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥ-

ΣΙΑ 
346.476,95 415.003,33 368.064,63 295.534,88 358.188,84 

02 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥ-

ΣΙΑ 
55.704,84 37.398,96 33.498,84 24.190,78 25.232,35 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
2.237.356,45 2.332.499,50 2.275.796,11 2.199.055,60 2.217.199,81 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩ-

ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
209.260,82 222.184,85 197.909,26 233.334,23 200.953,83 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.518,05 37.105,65 10.889,70 8.788,60 7.818,45 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
3.301.360,87 3.309.576,84 2.772.987,92 2.792.102,46 2.741.903,27 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 47.430,00 45.670,00 26.964,35 53.534,00 50.610,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6.206.107,98 6.399.439,13 5.686.110,81 5.606.540,55 5.601.906,55 

       

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ      

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

510,00 

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

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

12 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
79.406,00 55.800,00 334.244,74 1.279.988,05 161.942,65 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑ-

ΠΑΝΕΣ 
1.985.735,24 681.649,64 441.213,50 905.391,19 1.315.587,17 

14 
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟ-

ΣΙΕΣ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑ-

ΒΟΛΑ 
88.909,48 117.368,59 83.466,87 84.002,25 74.475,02 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.194,36 4.655,00 3.944,17 4.430,51 168.983,25 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.158.755,08 859.473,23 862.869,28 2.273.812,00 1.720.988,09 

 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
    

 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 563.180,43 608.229,08 610.660,85 643.314,53 677.339,25 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 5.140,16 757,19 7.872,04 9.816,68 18.811,58 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛ-

ΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 
568.320,59 608.986,27 618.532,89 653.131,21 696.150,83 

  

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗ-

ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 
2015 2016 2017 2018 2019 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩ-

ΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ 

259.929,91 434.637,02 307.110,52 333.483,21 522.460,16 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 
259.929,91 434.637,02 307.110,52 333.483,21 522.460,16 

  

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
2015 2016 2017 2018 2019 

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ 
992.900,02 1.002.013,02 972.562,10 1.058.047,02 1.063.556,46 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 92.822,51 41.998,98 158.506,51 24.451,23 5.930,45 

43 
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙ-

ΤΟΥΣ(ΦΥΣΙΚΑ ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 349.754,47 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
1.085.722,53 1.044.012,00 1.131.068,61 1.082.498,25 1.419.241,38 

  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 2016 2017 2018 2019 

511 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
1.432.153,08 1.560.493,58 1.951.683,98 1.336.931,99 969.983,42 

512 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑ-

ΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
700.510,02 849.941,67 749.887,61 728.383,98 783.151,53 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟ-

ΛΟΙΠΟΥ 
2.132.663,10 2.410.435,25 2.701.571,59 2.065.315,97 1.753.134,95 

  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 12.411.499,19 11.756.982,90 11.307.263,70 12.014.781,19 11.713.881,96 

   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ (€)  

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 2016 2017 2018 2019 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.930.102,46 1.978.308,56 1.984.093,83 2.087.155,67 2.121.023,82 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 525.425,19 521.434,54 581.844,97 616.298,18 584.292,03 

62 Παροχές τρίτων 2.544.253,64 2.688.039,71 2.417.486,42 2.335.765,11 2.325.173,75 

63 Φόροι και τέλη 78.826,94 84.308,22 156.287,75 181.152,76 90.917,99 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 43.994,33 50.571,16 65.072,61 62.742,31 54.027,75 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πί-

στης 
170.239,13 228.187,93 216.815,04 217.016,05 217.904,41 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 408.931,22 441.575,84 450.665,73 571.783,41 443.485,61 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε 

τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγή-

σεις - επιδοτήσεις - δωρεές 

940.361,29 

 
811.253,19 752.202,72 689.086,33 902.982,05 

68 Λοιπά έξοδα 15.649,19 4.212,28 327,93 1.127.220,54 1.007,20 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6.657.783,39 6.807.891,43 6.624.797,00 7.888.220,36 6.740.814,61 

   

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2015 2016 2017 2018 2019 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμή-

θειες παγίων 
185.435,50 184.737,28 337.149,76 257.381,47 792.437,32 

73 Έργα 1.261.321,18 288.466,34 601.232,90 485.200,19 531.868,42 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 
258.920,86 56.291,10 78.863,68 0,00 0,00 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επι-

χειρήσεις) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.705.677,54 529.494,72 1.017.246,34 742.581,66 1.324.305,74 

   

8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-

ΒΛΕΨΕΙΣ 
2015 2016 2017 2018 2019 

81 
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών 

ετών (ΠΟΕ) 
593.921,83 617.738,41 610.909,19 551.284,46 741.037,30 

82 Λοιπές Αποδόσεις 1.043.681,18 1.100.289,28 988.995,20 1.079.559,76 1.097.552,04 

83 
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 

0,00 

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

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπο-

λοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οι-

κονομικά έτη 

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

  
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ-

ΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
1.637.603,01 1.718.027,69 1.599.904,39 1.630.844,22 1.838.589,34 

   

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015 2016 2017 2018 2019 

91 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 10.001.063,94 9.055.413,84 9.241.947,73 10.261.646,24 9.903.709,69 

 

 

 

 

 
Πίνακας 111: Απολογισμός - Ισολογισμός (αποτελέσματα χρήσης περιόδου 2015-19) 

  ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2015 2016 2017 2018 2019 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Ε-

ΣΟΔΑ 
12.411.499,19 11.756.982,90 11.307.263,70 12.014.781,19 11.713.881,96 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Ε-

ΞΟΔΑ 
10.001.063,94 9.055.413,84 9.241.947,73 10.261.646,24 9.903.709,69 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.410.435,25 2.701.569,06 2.065.315,97 1.753.134,95 1.810.172,27 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.109.107,41 8.943.318,57 8.733.286,82 9.787.013,26 9.816.663,85 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.071.324,42 9.101.222,89 9.302.110,63 10.485.539,72 9.741.409,24 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 37.782,99 -157.904,32 -568.823,81 -698.526,46 75.254,61 

 
Πίνακας 112: Πάγια Δήμου Κιλελέρ περιόδου 2015-19 

Είδος Παγίου Αναπόσβεστη αξία 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Γήπεδα οικόπεδα 14.533.742,57 14.533.742,57 14.533.742,57 14.533.742,57 14.533.742,57 

Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν. 

Χρήσεως 
1.232.337,40 1.150.777,77 1.064.528,31 1.003.271,22 910.020,47 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Οδοί οδοστρώματα κοινής χρήσεως 2.574.631,81 2.479.383,92 2.464.321,56 2.427.972,50 2.398.641,99 

 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 526.037,75 481.542,35 466.036,11 425.559,16 394.400,74 

Αγροί - Φυτείες - Δάση 25.310.160,42 25.310.160,42 25.310.160,42 25.310.160,42 25.310.160,42 

Κτίρια και Τεχνικά έργα 18.802.819,36 17.760.419,96 16.709.176,19 15.599.030,25 14.644.177,76 

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 373.812,55 354.813,55 335.814,55 316.815,55 297.816,55 

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής 

χρήσεως 
392.557,33 378.436,60 363.379,77 382.387,08 371.129,29 

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 

χρήσεως 
1.560.026,82 1.485.150,49 1.418.580,59 1.410.154,40 1.347.564,70 

Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις 

& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
110.975,88 145.746,33 153.125,23 241.640,92 206.843,43 

Μεταφορικά μέσα 13.965,14 28.687,66 143.520,02 124.333,34 227.790,38 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 119.920,01 121.820,99 122.063,50 130.124,21 279.585,71 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκα-

ταβολές 
372.188,19 18.978,55 0,00 74.321,60 211.329,36 

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 493.377,05 440.737,96 359.670,21 225.233,13 94.945,79 

Γενικό Σύνολο αναπόσβεστης αξίας 66.416.552,28 64.690.399,12 63.444.119,03 62.204.746,35 61.228.149,16 

 

 Αξιοποιώντας τα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων μπορούν να παραχθούν οικονομικοί δείκτες 

που αποτυπώνουν πιο παραστατικά την οικονομική κατάσταση του Δήμου Κιλελέρ. Η εξέλιξη των 

δεικτών για την περίοδο 2015-19 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 113: Οικονομικοί δείκτες Δήμου Κιλελέρ περιόδου 2015-19 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΤΟΣ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Αυτονομία  
(τακτικά έσοδα/συνολικά έσοδα) 

50,00 54,43 50,29 46,66 47,82 

Λειτουργική αυτονομία  

(ίδια τακτικά έσοδα/συνολικά τακτικά έσοδα) 
46,80 48,28 51,23 50,20 51,05 

Εξάρτηση  

(επιχορηγήσεις/συνολικά έσοδα) 
43,24 34,42 31,38 41,43 36,02 

Δανειακή επιβάρυνση  

(τοκοχρεωλύσια/ συνολικά τακτικά έσοδα) 
2,74 3,57 3,81 3,87 3,89 

Κόστος ανθρώπινου δυναμικού  

(κόστος προσωπικού/συνολικά έξοδα χρήσης) 
28,99 29,06 29,95 26,46 31,47 

Κάλυψη κόστους προσωπικού  

(κόστος προσωπικού/συνολικά τακτικά έσοδα) 
31,10 30,91 34,89 37,23 37,86 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Δεδομένου ότι η τιμή του δείκτη αυτονομίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη, 

η ελαφρά πτωτική του τάση αποτυπώνει και την αντίστοιχη αύξηση της εξάρτησης από 

έκτακτα έσοδα 

2. Σε ότι αφορά την λειτουργική αυτονομία, ο αντίστοιχος δείκτης εμφανίζει μια ανοδική τάση 

και σταθεροποίηση πάνω από το 50%. 

3. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης κινείται σε χαμηλά επίπεδα (<4%)  

4. Ο δείκτης κάλυψης κόστους προσωπικού αν και αυξημένος το 2019 (31,47%) σε σχέση με 

τα προηγούμενα έτη, εν τούτοις έχει τιμές πολύ κάτω από το όριο του 50% του άρθρου 8 του 

Ν.2307/95. Αυτό με οικονομικούς όρους είναι ικανοποιητικό αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί 

και το γεγονός ότι μπορεί και να σποτυπώνει έλλειψη προσωπικού. 

5. Ο δείκτης κόστους του προσωπικού / τακτικά έσοδα του Δήμου εμφανίζει μια ελαφρά 

αυξητική τάση (από 31% περίπου το 2015-16 σε 37,86% το 2019). 

6. Γενικά, η οικονομική κατάσταση του Δήμου κρίνεται ικανοποιητική, παρά το δυσμενές 

εξωτερικό περιβάλλον λόγω κρίσης και δημοσιονομικών περιορισμών.  

 

1.2.4.7 Διοικηική επάρκεια και κανονιστική εναρμόνιση 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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 Ο Δήμος Κιλελέρ διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση συγχρημτοδοτούμενων 

δράσεων. Στα πλαίσια αυτά έχει εγκεκριμένο εγχειριδίο διαδικασιών διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-20 (σχετ. 278/2016 απόφαση ΔΣ Κιλελέρ) 

 Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ έχει εγκεκριμένο εγχειριδίο διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-20  (σχετ. 61/2016 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Κιλελέρ). 

Αυτό δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα με σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης με τον Δήμο Κιλελέρ, διατηρώντας την οικονομική διαχείριση των πράξεων. 

 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection 

Regulation, GDPR) 

Από το 2018, ο Δήμος Κιλελέρ έχει συμμορφωθεί με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 

(GDPR) περί προστασίας φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και διαθέτει DPO τόσο για τον Δήμο Κιλελέρ (κεντρικές και αποκεντρωμένες) όσο και 

για τα  εξής Νομικά Προσώπα Δημοσίου Δικαίου αυτού: 

 Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) 

 

Στην ίδια διαδικασία έχουν προβεί και τα ΝΠΙΔ του Δήμου Κιλελέρ (ΔΕΥΑ Κιλελέρ, ΚΔΕΚ 

Κιλελέρ) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο Δήμος Κιλελέρ προέβει στην σύναψη   «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (σχετ 236/2020 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Κιλελέρ). 

Αντικείμενο  της  παρούσας  Διαδημοτικής  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η συνεργασία 

(διαδημοτική) των συμβαλλόμενων Δήμων Λάρισας, Αγιάς, Φαρσάλων, Ελασσόνας,  Κιλελέρ,  

Θεσσαλονίκης  και  της  ΕΕΤΑΑ  ώστε  με  την  παροχή  των υπηρεσιών  και  την  συνεισφορά  του  

καθενός,  στο  πλαίσιο  των  σκοπών  και  των αρμοδιοτήτων τους, να επιτευχθούν τα ακόλουθα:  

 Η συμβολή στην ευαισθητοποίηση των αιρετών και των στελεχών των συμβαλλόμενων 

μερών (Δήμων) στα ζητήματα που αφορούν τους στόχους, την οργάνωση και διενέργεια 

εσωτερικού ελέγχου επί των διαδικασιών και αποτελεσμάτων της δράσεως των υπηρεσιών 

και των οργάνων τους  

 Η υποστήριξη της καλλιέργειας ικανοτήτων και διαμόρφωσης δεξιοτήτων (capacity building) 

στα αρμόδια όργανα, μέσω της μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας αντίστοιχων οργανισμών, 

για τον χειρισμό των ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση εσωτερικού ελέγχου  

 Η συμβολή στην οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ.    

 Η ενθάρρυνση της αξιοποίησης υλικού και δεδομένων σχετικών με τον εσωτερικό έλεγχο σε 

συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και/ή άλλους κρατικούς ή Ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς  

 Η υποστήριξη της κατάρτισης μιας τυποποιημένης περιγραφής της δομής και της ευρείας 

εντολής μιας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ενταγμένης στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός υποδείγματος Καταστατικού 

Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.   

 Η ενθάρρυνση της διαμόρφωσης προτάσεων για νομοθετική – κανονιστική ρύθμιση 

ζητημάτων σχετικών με την άσκηση της αρμοδιότητας του εσωτερικού ελέγχου  

 Η ανάληψη ενεργειών για την εν γένει προετοιμασία, (οργανωτική, διαχειριστική, επιλογής 

προσωπικού, διερεύνησης κατά προτεραιότητα θεμάτων υποκείμενων σε έλεγχο κ.λπ.) για το 

σκοπό οργάνωσης και υλοποίησης πιλοτικής άσκησης με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο, 

ώστε να αναπτυχθεί μια βιώσιμη διαδημοτική συνεργασία. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

 Ο Δήμος Κιλελέρ συμμετέχει σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο έργο 

“Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄Βαθμού-

Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού-πιλοτική 

λειτουργία” του Πρόγραμματος «Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των 325 

Δήμων και των 13 Περιφερειών». 

 

 

 

Συγκεντρωτικά, τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται και αφορούν το 

Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», παρατίθενται στο παράρτημα 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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1.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης  περιλαμβάνει τον εντοπισμό των 

θετικών και τα αρνητικών χαρακτηριστικών της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

∆ήµου, σε συνδυασµό µε τον εντοπισµό των θετικών και αρνητικών παραγόντων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

- Τα κρίσιµα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιµο να αντιμετωπιστούν από τον Ο.Τ.Α., 

κατά την επόμενη µμεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. 

- Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα κρίσιµα ζητήµατα, 

τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιµώµενη ζήτηση για την παροχή δηµοτικών ή κοινοτικών 

υπηρεσιών. 

- Tις 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. 

- Τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό πλαίσιο, εθνικές 

και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις). 

 

Η  αξιολόγηση  της  κατάστασης  του  Δήμου  Κιλελέρ,  θα  πραγματοποιηθεί  αξιοποιώντας 

την  μέθοδο ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος SWOT. Κατά την ανάλυση SWOT 

μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία του Δήμου Κιλελέρ, καθώς και 

οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Ο εντοπισμός των δυνατών και 

των αδυνάτων σημείων, των  ευκαιριών  και  των  απειλών  αποτελεί  βασικό  εργαλείο  για  το  

στρατηγικό  σχεδιασμό  ανάπτυξης του Δήμου, καθώς προσδιορίζει κατηγορίες πιθανών στόχων:  

-   Αξιοποίηση   των   δυνατών   σημείων   και   των   ευκαιριών   για   τη   δημιουργία   

συγκριτικού πλεονεκτήματος  

-  Αντιμετώπιση  των  αδυναμιών  και  των  απειλών  (κινδύνων)  για  την  αποφυγή  

συγκριτικού μειονεκτήματος. 

Οι θεματικοί τομείς για τους οποίους θα εφαρμοστεί η SWOT ανάλυση είναι οι εξής: 

1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

2. Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

3. Τοπική οικονομία και απασχόληση  

4. Διοικητική οργάνωση-εσωτερικό περιβάλλον 

 

Στις επιμέρους αναλύσεις που ακολουθούν ανά θεματικό τομέα, συνοψίζονται ουσιαστικά 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στα 

προηγούμενα κεφάλαια. 

 

1.3.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Πλεονεκτήματα/Δυνατότητες 

 Ο Δήμος Κιλελέρ κατέχει μια κεντροβαρή και κομβική θέση τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας 

Θεσσαλίας όσο και σε Εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι από τα διοικητικά του όρια διέρχονται 

όλοι οι βασικοί οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ, η ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-

Θεσσαλονίκης) αλλά και σιδηροδρομικοί άξονες (Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Λάρισας-Βόλου). 

 Το λιμάνι του Βόλου και το αεροδρόμιο Αγχιάλου είναι σχετικά κοντά και προσβάσιμα μέσω 

των βασικών συγκοινωνιακών δικτύων. 

 Οι μετακινήσεις Βορρά-Νότο και αντίστροφα γίνονται μέσω του Δήμου. Επίσης, μέσω της 

Επαρχιακής οδού Λάρισας-Αγιάς και Ομορφοχωρίου-Αγιάς διοχετεύεται μεγάλο μέρος της 

τουριστικής κίνησης προς την παραλιακή ζώνη Αγιοκάμπου-Βελίκας. 

 Η ισχυροποίηση του δίπολου Λάρισας-Βόλου –εντός του οποίου βρίσκεται μεγάλο μέρος του 

Δήμου Κιλελέρ- αποτελεί προτεραιότητα του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχει σχετικά εύκολη πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα από 

τα δύο αστικά κέντρα του δίπολου Λάρισας-Βόλου και στις υποδομές που αυτά διαθέτουν. 

 Οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά οικισμοί του Δήμου Κιλελέρ (Νίκαια, Γαλήνη, Πλατύκαμπος, 

Μελισσοχώρι) βρίσκονται πολύ κοντά στην Λάρισα προσφέροντας ελκυστική εναλλακτική 

επιλογή μόνιμης κατοικίας.  

 Ο Δήμος Κιλελέρ αποτελεί στην συντριπτική του πλειοψηφία μια αγροτική πεδινή χωρική 

ενότητα κάτι που βοηθάει στην προσβασιμότητα και την συνεκτικότητα του 

 Η κατάταξή του σε μεσαία κλιματική ζώνη (Γ) υποδηλώνει ότι οι κλιματικές συνθήκες είναι 

γενικά ήπιες χωρίς σοβαρούς κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα ή κλιματολογικές 

συνθήκες 

 Παρά την μεγάλη έκτασή του και την διασπορά των οικισμών, η πλειοψηφία αυτών έχουν 

σχετικά εύκολη επικοινωνία μεταξύ τους,  με ιδία μέσα κυρίως. 

 Το σιδηροδρομικό δίκτυο της γραμμής Λάρισας-Βόλου αναβαθμίζεται συνεχώς. 

 Ο Δήμος Κιλελέρ έχει απαλλαγεί εδώ και πολλά χρόνια από το πρόβλημα των ΧΑΔΑ ενώ 

επεκτείνει συνεχώς την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) και πιλοτικό 

πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων. 

 Υπάρχει μεγάλος αριθμός χώρων πρασίνου και γενικά κοινοχρήστων χώρων και αραιά δόμηση 

σε όλους τους οικισμούς πλην της Νίκαιας. 

 Πρόβλημα ηχορύπανσης δεν υπάρχει πλην των οικισμών που διέρχονται βασικοί οδικοί άξονες. 

Η παράκαμψη των οικισμών του Δήμου επί της οδού Φαρσάλων θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το 

πρόβλημα και κυρίως της Νίκαιας. 

 Αναβαθμισμένος αναπτυξιακός και παρεμβατικός ρόλος του Δήμου Κιλελέρ στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 Οι περισσότερες εκτάσεις του Δήμου Κιλελέρ βρίσκονται υπό καθεστώς περιβαλλοντικής 

προστασίας (σε πολλές περιπτώσεις επικαλυπτόμενης). 

 Ο Δήμος εντάσσεται στην μεσαία ζώνη σεισμικότητας, που σε συνδυασμό με την αραιή και 

χαμηλή κατά κανόνα δόμηση και την ύπαρξη πολλών ελεύθερων και ασφαλών χώρων 

συγκέντρωσης μειώνει σημαντικά τόσο την πιθανότητα εμφάνισης ισχυρού σεισμού όσο και την 

σοβαρότητα των επιπτώσεων όταν αυτός εκδηλωθεί. 

 Ο Δήμος Κιλελέρ αποτελεί περιοχή διέλευσης του δικτύου φυσικού αερίου με δυνατότητα 

κάλυψης οικιακών και βιομηχανικών πελατών. Ήδη καλύπτεται η περιοχή ο οικισμός της 

Νίκαιας. Τα οφέλη είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά. 

 Από τα διοικητικά όρια του Δήμου διέρχεται η ραχοκοκαλιά του εθνικού δικτύου μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας 

 Δυνατότητα χωροθέτησης μονάδων ΑΠΕ σε μεγάλη περιοχή του Δήμου 

 Ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων βιομάζας ως εναλλακτικής πρώτης ύλης για παραγωγή ενέργειας 

 Διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιοχής με πολύ Ρηχό Γεωθερμικό Δυναμικό (η θερμότητα από τον 

ήλιο που είναι αποθηκευμένη στο ρηχό υπέδαφος, όχι θερμότητα από το εσωτερικό της Γης). 

που μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση και ψύξη ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων. 

 Πλούσιο επιστημονικό δυναμικό και μεγάλος αριθμός φορέων και δομών που μπορούν να 

συμβάλλουν στην αναζήτηση λύσεων, λήψη πρωτοβουλιών και ενημέρωσης του πληθυσμού 

 Η ομοιογένεια των περιοχών από κλιματολογικής, μορφολογικής και περιβαλλοντικής άποψης 

καθιστά ευκολότερη την εφαρμογή νέων δράσεων σε μεγάλη κλίμακα και την υιοθέτηση 

αξιόπιστων δεικτών αξιολόγησης σε πιλοτικό ή γενικό επίπεδο. 

 

Μειονεκτήματα/Προβλήματα/Ανάγκες  

 Το μεγάλο συγκοινωνιακό δίκτυο απαιτεί αυξημένες ανάγκες συντήρησης και επίβλεψης με 

εμπλοκή διαφόρων φορέων (Υπουργείο, Αποκεντρωμένη και Αιρετή Περιφέρεια, Δήμος) 

 Μεγάλη διασπορά οικισμών (52 μικροί και μεγάλοι οικισμοί), μερικοί εκ των οποίων χωρίς 

βασικές υποδομές και σε απόσταση από την έδρα του Δήμου ή μεγάλα αστικά κέντρα με παροχή 

υπηρεσιών 
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 Η διάταξη του συγκοινωνιακού δικτύου και ο προσανατολισμός των ΜΜΜ στην ανάπτυξη 

οικονομικά βιώσιμων δρομολογίων, δημιουργεί πολλά προβλήματα ενδοεπικοινωνίας 

 Η μεγάλη διασπορά οικισμών σε μεγάλη έκταση δυσκολεύει και καθιστά δαπανηρή την κάλυψη 

των αναγκών από το πλησιέστερο δίκτυο  ή πηγή υδροδότησης. Αυτό αυξάνει την ανάγκη 

ενσωμάτωσης τεχνολογιών απομακρυσμένου ελέγχου, μείωσης κατανάλωσης πόσιμου νερού, 

απωλειών και ενεργειακού κόστους του δικτύου. 

 Δεν υπάρχει χωριστικό δίκτυο (ύδρευση, άρδευση) με συνέπεια την σπατάλη του πολύτιμου 

πόσιμου νερού 

 Δεν υπάρχει επαρκής αποτύπωση και χαρτογράφηση του υδρευτικού δικτύου  

 Αναξιοποίητες πηγές υδροληψίας (αρδευτικές, υδρευτικές) 

 Ανοικτό αρδευτικό δίκτυο με μεγάλες απώλειες 

 Η μορφολογία του εδάφους (επίπεδο, καλλιεργήσιμο) αναπόφευκτα συνεπάγεται μικρό ποσοστό 

δασικών εκτάσεων ή θαμνωδών εκτάσεων στο 4,5% και ανάπτυξης χλωρίδας και πανίδας. 

 

Ευκαιρίες 

 Η γειτνίασή του με πέντε δήμους, αποτελεί ευκαιρία συνεργασιών και σχεδιασμού  δράσεων 

ευρύτερου επιπέδου και αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων 

 Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Π.Ε. Λάρισας έδωσε μια πολύ πιο εύκολη διέξοδο 

στους κατοίκους ενώ προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες από μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. 

 Αξιοποίηση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων 

 Ο αναθεωρημένος εθνικός και περιφερειακός χωροταξικός  σχεδιασμός αποτελεί ευκαιρία 

εφαρμογής ενιαίου, σύγχρονου και επικαιροποιημένου τοπικού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου 

 Η διατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας  στον Θεσσαλικό Κάμπο, με 

παράλληλη προστασία της γεωργικής γης και δραστικό περιορισμό της διάχυσης αστικών 

χρήσεων στην γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί προτεραιότητα του 

υπερκειμένου χωροταξικού σχεδιασμού. 

 Προτεραιότητες του χωροταξικού σχεδιασμού όπως: η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων 

πόρων η αποκατάσταση οικοσυστημάτων, και στάθμης του υπόγειου υδροφορέα, η 

αντιμετώπιση υφαλμύρινσης και καθιζήσεων των εδαφών η καλή ποιότητά των εδαφών η 

παραγωγή πράσινης ενέργειας, η ύδρευση οικισμών, η άρδευση του θεσσαλικού κάμπου (όπως 

με τη μεταφορά νερού από   τη   λεκάνη   απορροής   του Αχελώου στη λεκάνη απορροής του 

Πηνειού) δημιουργούν ένα θετικό πλέγμα υλοποίησης δράσεων στην ευρύτερη περιοχή 

 Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να λειτουργήσει και η υποκατάστασή της εκτός σχεδίου 

δόμησης με κατάλληλες σχεδιαστικές ρυθμίσεις. 

 Η επάρκεια εκτάσεων παρέχει ευχέρεια επιλογής χωροθέτησης νέων οργανωμένων υποδοχέων 

βιομηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ή αναβάθμισης των ήδη υφιστάμενων πυρήνων. 

 Η ανάρτηση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων παρέχει δυνατότητα άμεσης 

ενημέρωσης και αντιμετώπισης 

 Η υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση αναβάθμισης του δίπολου Λάρισας-Βόλου θα 

συμπαρασύρει ανοδικά την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου (π.χ. σε εξέλιξη η αναβάθμιση της 

σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας-Βόλου 

 Η αξιοποίηση των βιοτόπων και των οικοσυστημάτων για την ανάδειξη της περιοχής 

 Δυνατότητα αξιοποίησης του μεγάλου ενεργειακού δυναμικού βιομάζας από Δήμο, φορείς και 

ιδιώτες 

 

Απειλές/Περιορισμοί 

 Η έλλειψη ενιαίου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, διατηρεί έστω και μερικώς το 

φαινόμενο των αλληλοσυγκρουόμενων ή μη καθορισμένων χρήσεων γης και δυσκολεύει την 

υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας, την δημιουργία ελκυστικού και 

σαφούς πλαισίου χωροθέτησης επενδύσεων ενώ αυξάνει τον κίνδυνο της άναρχης δόμησης και 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

 Η επέκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου σε όλη την Επικράτεια (υπ΄αριθμ. 

27826/28.10.2010 απόφαση ΥΠΕΚΑ, ΦΕΚ 1077Β/2010) αναμένεται να συναντήσει εμπόδια. 

 Ο πάγιος προγραμματικός στόχος της δημιουργίας ενός «δίπολου» Λάρισας-Βόλου δεν έχει 

επιτευχθεί παρά μόνο ως προς ορισμένα στοιχεία. 

 Είναι αναγκαίος ο λεπτομερής χωρικός σχεδιασμός της ευρύτερης ζώνης του δίπολου 

Λάρισας−Βόλου 

 Η Νίκαια –όπως όλες σχεδόν οι έδρες των Καλλικρατικών Δήμων-  δεν έχουν αναλάβει ακόμα 

ιδιαίτερα διακριτούς ρόλους και λειτουργίες. 

 Η διασπορά και άναρχη χωροθέτηση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και βιομηχανικών 

μονάδων εμποδίζει την εφαρμογή παρεμβάσεων και αποτελεσματικής παροχής αναβαθμισμένων 

υπηρεσιών και ελέγχου της ρύπανσης σε σχέση με έναν οργανωμένο υποδοχέα. Επίσης θα 

επηρεάσει είτε τον καθορισμό χρήσεων γης είτε το περιβάλλον λειτουργίας των υφιστάμενων 

μονάδων όταν ξεκινήσει  ή ολοκληρωθεί η εκπόνηση του χωροταξικού σχεδιασμού στις περιοχές 

αυτές. 

 Υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης του προγράμματος για την προστασία–ανάδειξη των   

αξιόλογων   και   ευαίσθητων   οικοσυστημάτων καθώς και της αντιμετώπισης των κινδύνων 

υποβάθμισης τους. 

 Η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης Τρικάλων-Λάρισας και η νέα χάραξη της Ε-65 αναιρεί το 

σενάριο της κατασκευής νέου κάθετου άξονα σύνδεσης Ε-65 (Μακρυχώρι Δ. Παλαμά Π.Ε. 

Καρδίτσας με ΠΑΘΕ (μετά την Νίκαια),  ο οποίος θα αναβάθμιζε σημαντικά την περιοχή της Δ.Ε. 

Κραννώνα. 

 Το προτεινόμενο σενάριο χωροθέτησης του εμπορευματικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή 

Αερινού-Βελεστίνου και η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού στον Δήμο Κιλελέρ, αδυνατίζει την 

ευκαιρία υποβολής εναλλακτικής πρότασης. 

 Το πόσιμο νερό υφίσταται πιέσεις μόλυνσης είτε από ανθρωπογενή είτε από φυσικά και 

γεωλογικά αίτια. 

 Το έστω και μικρό ποσοστό υδρευτικού δικτύου με αμιαντοτσιμεντοσωλήνες πρέπει να 

μηδενιστεί. 

 Παρατηρούνται απώλειες στο υδρευτικό δίκτυο  

 Η υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και η έλλειψη επιφανειακών νερών λόγω υπεράντλησης 

θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των καλλιεργειών και σημαντικών υδροβιοτόπων όπως είναι η 

Κάρλα. 

 Η εμφάνιση των καθιζήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές απειλεί ολόκληρους οικισμούς ενώ 

επηρεάζει την ασφάλεια δικτύων υποδομών (οδικό, αποχετευτικό, υδρευτικό) 

 Περιοχές όπως η κλειστή λεκάνη της λίµνης Κάρλας και η χαµηλή ζώνη λεκάνης άνω ρου ρ. 

Κουσµπασανιώτικο δυνητικά εμφανίζουν κίνδυνο πλημμυρισμού. 

 Οι διελεύσεις αποστραγγιστικών καναλιών πολύ κοντά σε οικισμούς εγκυμονεί κινδύνους 

πλημμυρισμού αλλά και μολύνσεων σε περιπτώσεις στάσιμων νερών. 

 Οι εντατικές αγροτικές καλλιέργειες σε συνδυασμό με την κτηνοτροφία ευθύνονται για το 

φαινόμενο της νιτρορύπανσης αλλά και γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ακόμη και 

σε προστατευόμενες περιοχές. 

 Από την άποψη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των 

χρησιμοποιούμενων για αγροτοκτηνοτροφική χρήση εκτάσεων, αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης 

του υδροφόρου ορίζοντα και περιορίζει τις διαθέσιμες πηγές υδροδότησης. 

 Η βιομηχανική περιοχή Ομορφοχωρίου έχει μερικό πρόβλημα αέριας ρύπανσης 

 Η εμφάνιση πυρκαγιών σε αγροτικές εκτάσεις εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για οικισμούς. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή είναι κρίσιμη η διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υδροστομίων και η επέκταση του δικτύου σε περιοχές συχνότερης εμφάνισης. 

 Περιβαλλοντικό κίνδυνο ενέχει η μη ύπαρξη αντίστοιχων υποδομών και σε οικισμούς με 

πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων αλλά πολύ κοντά στο όριο ή γειτνίαση με ευαίσθητο 

αποδέκτη και στοιχειοθετημένο κίνδυνο για την δημόσια υγεία. 
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 Η απαίτηση του νομοθετικού πλαισίου (σε εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία) για δημόσια 

κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να εντείνει την προσπάθεια έγκαιρης 

αναζήτησης χρηματοδοτικών εργαλείων εκπλήρωσής της.  

 Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ποσότητας βιομάζας (κατηγορία 3) 

 

 

Κρίσιμα σημεία τοπικής ανάπτυξης 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων σε βασικούς τομείς όπως για παράδειγμα : διαχείριση 

αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, αστικής 

ανάπλασης, διαχείρισης, πολιτικής προστασίας κ.λ.π 

 Εναρμόνιση πολιτικών και υλοποίηση δράσεων εναρμονισμένων με εθνικές και ευρωπαϊκές 

προτεραιότητες 

 Αύξηση διείσδυσης φυσικού αερίου σε εμπορικούς/βιομηχανικούς αλλά και οικιακούς πελάτες 

με συνέπεια την μείωση του κόστους και της μόλυνσης του περιβάλλοντος 

 Διαχωρισμός δικτύου διανομής πόσιμου νερού και νερού άρδευσης 

 Αντιμετώπιση λειψυδρίας και αναστροφή των συνεπειών αυτής (μείωση υδροφόρου ορίζοντα, 

ερημοποίηση, καθίζηση και ρηγμάτωση εδάφους) 

 Αξιοποίηση επιφανειακών νερών, επέκταση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής, 

αποθήκευσης και διανομής νερού άρδευσης βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου σε συνεργασία με 

συναρμόδιους φορείς. 

 Αξιοποίηση ανενεργών πηγών υδροληψίας για αρδευτική ή υδρευτική χρήση 

 Επίλυση προβλημάτων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας 

 Δίκτυο επεξεργασίας αστικών λυμάτων μεγάλων οικιστικών συνόλων ή ευαίσθητων 

περιβαλλοντικά περιοχών/οικισμών με δυνατότητα αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού για 

άρδευση ή εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση λυματολάσπης με 

κατάλληλες τεχνολογίες διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση κάθε λύση θα πρέπει να συνοδευθεί 

απαραίτητα από σύγχρονο σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας τόσο του υγρού 

όσο και του στερεού κλάσματος της διεργασίας θα εγγυώνται την ασφάλεια του τελικού 

αποδέκτη ή χρήστη. 

 Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή δημοτών στην διαμόρφωση πολιτικών και παρεμβάσεων 

 Συνεργασία με φορείς και συμμετοχή σε δίκτυα για την προώθηση πολιτικών και υλοποίηση 

δράσεων και υιοθέτηση καλών πρακτικών 

 Αποτύπωση, ψηφιοποίηση δικτύων και χωροταξικών δεδομένων με παράλληλη ανάπτυξη 

εφαρμογών παρακολούθησης 

 

1.3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Πλεονεκτήματα/Δυνατότητες 

 Συσσώρευση μεγάλου πολιτιστικού αποθέματος από την προϊστορική εποχή μέχρι και τον 19ο 

αιώνα με αρχαιολογικούς χώρους (Παλαιόσκαλα Καλαμακίου, Κραννώνας) αλλά και 

διατηρητέα κτίρια. 

 Περιοχές με ιδιαίτερη πολιτιστική και κοινωνική ομοιομορφία (παρακάρλια χωριά, λιμναίος 

πολιτισμός). 

 Το Κιλελέρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αγροτικό κόσμο δεδομένου ότι τα γεγονότα του 

1910 επέδρασαν καταλυτικά στην αναδιοργάνωση του αγροτικού χώρου.  

 Η ύπαρξη πολλών πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικές παραδόσεις (Καραγκούνηδες, 

Βλάχοι, Σαρακατσαναίοι, προσφυγικό στοιχείο Ανατολικής Ρωμυλίας & Θράκης, Μικράς Ασίας 

κ.λ.π.) συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό πολιτισμού. 

 Μεγάλος αριθμός πολιτιστικών συλλόγων 

 Η μη ύπαρξη μεγάλου αστικού κέντρου και η δομή του κοινωνικοοικονομικού ιστού 

(οικογένειες, ιδιοκτησία γης ή ακινήτου/κατοικίας κ.λ.π.) περιορίζει σχετικά την οξύτητα των 

επιπτώσεων της κρίσης. 
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 Δεν παρατηρείται συγκέντρωση ή ομαδοποίηση πληθυσμού με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα 

(οικονομικά, ενσωμάτωσης, παιδείας κ.λ.π) 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε πολιτιστικές/κοινωνικές/ιατρικές/αθλητικές υποδομές της Λάρισας 

 Το δίκτυο του δημοτικού ασύρματου δικτύου WiFi hotspots, σε  όλα τα χωριά του Δήμου και η 

εξασφάλιση adsl γραμμών σε όλα τα κοινοτικά καταστήματα, στα περισσότερα εκ των οποίων 

συστεγάζονται τα αγροτικά ιατρεία, δίνει την δυνατότητα της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών 

στους δημότες, γεγονός πολύ σημαντικό ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση και της πανδημίας. 

 

Μειονεκτήματα/Προβλήματα/Ανάγκες  

 Δεν έχει αξιοποιηθεί το όνομα του Δήμου Κιλελέρ σε πολιτιστικό επίπεδο  

 Μεγάλες αποστάσεις από τον οικισμό διαμονής μέχρι το σχολείο ιδιαίτερα για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω διασποράς οικισμών. 

 Η διασπορά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δυσκολεύει την υλοποίηση κοινωνικής 

πολιτικής και άμεσων μέτρων 

 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει εμβέλεια μόνο στην ΔΕ Πλατυκάμπου 

 Το Κέντρο Κοινότητας δεν διαθέτει κινητή μονάδα για να εξυπηρετήσει περιπτώσεις που 

αδυνατούν να προσέλθουν στην δομή 

 Δεν υπάρχει κουλτούρα αλλά και επαρκείς εφαρμογές για όλους και ιδιαίτερα των ψηφιακά 

αναλφάβητων απομακρυσμένης πρόσβασης σε κονωνικές υπηρεσίες και προγράμματα 

 Δυσκολία συμμετοχής σε κοινωνικές/πολιτιστικές δράσεις που υλοποιούνται στην έδρα του 

Δήμου ή στους μεγαλύτερους οικισμούς λόγω χωροταξικής διασποράς των υπολοίπων (π.χ. 

προγράμματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης) 

 

Ευκαιρίες 

 Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και ιστορικού ονόματος για ένταξη σε εθνικά ή 

ευρωπαϊκά δίκτυα 

 Ένταξη σε κοινωνικά, αθλητικά δίκτυα και δίκτυα υποδομών υγείας 

 Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση (ενεργειακή κλπ) των 

υφιστάμενων υποδομών 

 Συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς για την αξιοποίηση 

προγραμμάτων και υλοποίηση δράσεων σε ομάδες-στόχους ή ακόμα και ευρύτερους 

 Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για διάχυση γνώσης και συμμετοχής των δημοτών σε 

προγράμματα ή δράσεις χωρίς αποκλεισμούς 

 Ενίσχυση υποδομών ή και δημιουργία νέων για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής 

(Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π) 

 Αξιοποίηση υφιστάμενων ανενεργών κτιρίων για στέγαση/επέκταση δράσεων 

 Δημιουργία κοινωνικών υποδομών (π.χ ΚΔΑΠ, κοινωνικό ιατρείο/φαρμακείο, κοινωνικό 

παντοπωλείο, ΚΗΦΗ κ.λ.π), κέντρου πληροφόρησης,  γραφείο διαμεσολάβησης 

 Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, εθελοντισμού, αθλητισμού κ.λ.π με 

αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων (π.χ Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους, Συμπράξεις) 

 Αξιοποίηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και χορηγιών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή αλλά και γενικότερα. 

 Η έγκαιρη αξιολόγηση των πληθυσμιακών τάσεων και συνθέσεων μπορεί να αποτελέσει οδηγό 

στην λήψη αποφάσεων με σκοπό την υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση της αναστροφής 

αρνητικών φαινομένων ή/και την πρόληψη τους. 

 Η ανάπτυξη δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους, θα δώσει 

την δυνατότητα στους δημότες αμφίδρομης επικοινωνίας με ενημέρωσης σε θέματα, υπηρεσίες 

και εφαρμογές πολιτιστικού, κοινωνικού περιεχομένου 

 Η συστέγαση των αγροτικών ιατρείων σε κοινοτικά καταστήματα, δίνει την δυνατότητα 

αξιοποίησης των υπηρεσιών διαδικτύου για διευκόλυνση παροχής ιατρικών υπηρεσιών (π.χ. 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση) 
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Απειλές/Περιορισμοί 

 Η υποβάθμιση αθλητικών, πολιτιστικών υποδομών και δράσεων ιδιαίτερα στους μικρότερους 

οικισμούς είναι πιθανόν να λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια συγκράτησης του 

πληθυσμού 

 Οι μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές –βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου-  θα πρέπει 

να μην λειτουργούν 

 Η ανεπάρκεια σχολικών μονάδων και η καθυστέρηση επέκτασης ή δημιουργίας νέων σε σχέση 

με την εμφάνιση της ανάγκης. 

 Η αναδιάταξη του χάρτη των εν λειτουργία σχολικών υποδομών, δημιούργησε οξύ στεγαστικό 

πρόβλημα στις διατηρούμενες που παρουσιάζουν έτσι και αλλιώς ενδογενή αυξητική τάση στο 

μαθητικό δυναμικό ως επακόλουθο της γενικότερης πληθυσμιακής τάσης (π.χ. Πλατύκαμπος, 

Νίκαια) 

 Η εμφάνιση της πανδημίας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 

και την λειτουργία του μηχανισμού στήριξης 

 Η πανδημία ως υγειονομικός κίνδυνος αλλά και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται 

αποτελούν εμπόδιο για υλοποίηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών κλπ δράσεων 

ιδιαίτερα αυτών που βασίζονται στην φυσική παρουσία και την συμμετοχή. Ακόμα και δράσεις 

κοινωνικής προσφοράς (πχ αιμοδοσία) έχουν επηρεαστεί ενώ οι ανάγκες που αυτές καλύπτουν 

έχουν αυξηθεί. 

 

Κρίσιμα σημεία τοπικής ανάπτυξης 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένων θεματικών σχεδίων σε επίπεδο Δήμου (π.χ. κοινωνικής πολιτικής, 

αθλητισμού, τουριστικής ανάπτυξης και προβολής) 

 Συνεργασία με άλλους Δήμους (όμορους ή ομοειδών) ή φορείς για την από κοινού προώθηση 

δράσεων 

 Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής πολιτικής, συμμετοχή σε δίκτυα 

 Δημιουργία νέων και ευέλικτων δομών και εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής 

 Δημιουργία νέων υποδομών εκπαίδευσης και βελτίωση υφισταμένων με σύγχρονα εποπτικά 

μέσα, εξοπλισμό και ψηφιακές εφαρμογές για απομακρυσμένη πρόσβαση και επικοινωνία 

 Ευαισθητοποίηση δημοτών και υιοθέτηση πολιτικών ισότητας, ενθάρρυνση εθελοντισμού 

 Αξιοποίηση-ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος, συμμετοχή σε δίκτυα 

 Δημιουργία αγροτικού μουσείου 

 Επέκταση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι, Διά Βίου Μάθησης και υλοποίηση νέων (π.χ. 

Άθληση για όλους) με δυνατότητα προσαρμογής σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών, υγειονομικών 

και μη. 

 

1.3.3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Πλεονεκτήματα/Δυνατότητες 

 Ο συνδυασμός πεδινότητας, προσβασιμότητας και κεντροβαρικότητας καθιστά τον Δήμο 

Κιλελέρ εξαιρετικά φιλικό στην εγκατάστασης και ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων 

κάθε είδους. 

 Άριστες εδαφοκλιματικές συνθήκες και επάρκεια εκτάσεων παραγωγή ποιοτικών 

αγροκτηνοτροφικών προϊόντων διαφόρων ειδών. 

 Διάθεση γης για εγκατάσταση νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ευρείας κλίμακας 

 Μεγάλο απόθεμα βιομάζας για ενεργειακή αξιοποίηση και μείωση κόστους παραγωγής 

 Διέλευση όλων των δικτύων (συγκοινωνιακών, ενεργειακών, παραγωγικών κ.λ.π) σε μεγάλο 

μέρος της επικράτειας του Δήμου και συνεπώς μειωμένο κόστος παραγωγής ή επένδυσης 
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Μειονεκτήματα/Προβλήματα/Ανάγκες  

 Πολλά αγροκτήματα δεν έχουν αναδασμό, ενώ μερικά δεν διέπονται ούτε καν από διανομή ή 

είναι αχαρτογράφητα. 

 Μικρός και πολυτεμαχισμένος γεωργικός κλήρος 

 Μεγάλη διασπορά παραγωγικών μονάδων εκτός οργανωμένων υποδοχέων 

 Ασυνέχεια στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό 

 Αναξιοποίητη δημοτική περιουσία 

 Μη αναγνωρισιμότητα τοπικών προϊόντων 

 

Ευκαιρίες 

 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου 

 Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για μείωση του κόστους παραγωγής 

 Ίδρυση κοινοπρακτικών σχημάτων παραγωγικού/επενδυτικού χαρακτήρα 

 Πιστοποίηση προϊόντων (π.χ. σκόρδο στην περιοχή Γαλήνης-Πλατυκάμπου-Γλαύκης, κελυφωτό 

φυστίκι στην ευρύτερη περιοχή Νέας Λεύκης) με απόκτηση σήματος ΠΟΠ (Προστατευόμενη  

Ονομασίας Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) 

 

Απειλές/Περιορισμοί 

 Η καθυστέρηση ενεργοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων που αφορούν τον 

αγροτοκτηνοτροφικό χώρο. 

 Αδυναμία εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές χωρίς αναδασμό 

 Δυσκολία δημιουργίας οργανωμένου υποδοχέα μεγάλων ή μεσαίων επιχειρήσεων με παράλληλη 

μετεγκατάσταση των διεσπαρμένων. 

 Η ελλιπής αστυνόμευση και η απουσία αποκεντρωμένης ανάπτυξης αντίστοιχων δομών, αυξάνει 

την ανασφάλεια των κατοίκων, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και αραιοκατοικημένων 

περιοχών του Δήμου Κιλελέρ και αποτελεί τροχοπέδη στην αναπτυξιακή προοπτική της 

υπαίθρου 

 

Κρίσιμα σημεία τοπικής ανάπτυξης 

  Οργάνωση/αναβάθμιση υφιστάμενων υποδοχέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Αντιμετώπιση πολυδιασποράς επιχειρηματικών ή βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

 Εφαρμογή αναδασμού και παράλληλων έργων όπου δεν υπάρχουν, επίλυση πολυτεμαχισμού 

αγροτεμαχίων 

 Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων χωροθέτησης και μορφολογίας Δήμου για 

προσέλκυση επενδύσεων 

 Ενθάρρυνση-παροχή κινήτρων εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Πιστοποίηση και ανάπτυξη μηχανισμού προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων (π.χ σκόρδο, 

κελυφωτό φυστίκι). Ήδη βρίσκεται σε τελικό στάδιο η συνεργασία με μεγάλη Ιαπωνική εταιρεία 

για την αξιοποίηση του σκόρδου Πλατυκάμπου, ενώ ανάλογη κίνηση προώθησης θα γίνει και 

στην αγορά της Αυστραλίας. 

 Σχεδίαση και συμμετοχή σε δίκτυα προγραμμάτων απασχόλησης και ενθάρρυνσης ανάπτυξης 

δεξιοτήτων με αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων και κτιρίων 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και παραγωγικούς φορείς 

 Καταγραφή ακίνητης δημοτικής περιουσίας και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης 

της. 

 Αξιοποίηση φυσικού αερίου από όσο το δυνατόν περισσότερους βιομηχανικούς/εμπορικούς και 

γενικά μεγάλους καταναλωτές προς αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και συνακόλουθη 

μείωση κόστους και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

 

1.3.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πλεονεκτήματα/Δυνατότητες 
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 Διαχειριστική επάρκεια 

 Ικανοποιητικοί οικονομικοί δείκτες (δανεισμού, ανελαστικών δαπανών κ.λ.π) 

 Έμπειρο προσωπικό που σε γενικές γραμμές ανταποκρίνονται σε πολλαπλά καθήκοντα 

 Η λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών (διοικητικές, ΚΕΠ) στις έδρες των Δημοτικών 

Ενοτήτων αμβλύνει την ανάγκη μετακίνησης δημοτών στην έδρα του Δήμου. 

 Όλες οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες αξιοποιούν το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μειώνοντας 

τις λειτουργικές δαπάνες 

 Παρά το μεγάλο μέγεθος του Δήμου σε έκταση και το πλήθος των οικισμών, οι υπηρεσίες 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και επίλυση άμεσων 

προβλημάτων. 

 Διαχειριστική επάρκεια Δήμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα 

 Δημουργία Αυτοτελούς μονάδας εσωτερικού ελέγχου 

 Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ύπαρξη 

DPO 

 Αυστηρή πολιτική ασφάλειας δεδομένων του Δήμου από απώλεια και παραβίαση με λήψη 

αντιγράφων ασφαλείας και λογισμικό προστασίας με κεντρική διαχείριση και στοχευμένη 

παραμετροποίηση ανάλογα με τις απαιτήσεις. 

 

Μειονεκτήματα/Προβλήματα/Ανάγκες  

 Πεπαλαιωμένος σε μεγάλο ποσοστό και ανεπαρκής εξοπλισμός (πληροφορικής, μηχανήματα, 

οχήματα κ.λ.π.)  

 Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 Μη επικαιροποιημένος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

 Μειωμένο προσωπικό και έλλειψη κρίσιμων ειδικοτήτων 

 Μη ύπαρξη συστήματος πιστοποίησης ISO για τις υπηρεσίες 

 Μη επαρκής καταγραφή εσωτερικού περιβάλλοντος και στοιχείων 

 Μη ψηφιοποιημένο αρχείο 

 Ελλιπής παρουσία του Δήμου και των Νομικών Προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

επαφής ιδιαίτερα με το νεανικό κοινό. 

 

Ευκαιρίες 

 Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, εκτάσεις κ.λ.π) 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας για στελέχωση υπηρεσιών Δήμου 

 Η ανάπτυξη ΤΠΕ στις υπηρεσίες του Δήμου και η δυνατότητα εξ΄αποστάσεως επικοινωνίας και 

εξυπηρέτησης των πολιτών, μειώνει τον εργασιακό φόρτο των υπαλλήλων 

 Επιδίωξη συνεργασιών και προγραμματικών συμβάσεων, συμμετοχή σε δίκτυα και 

αδελφοποιήσεις 

 Επιδίωξη συνεργασιών και συντονισμό δράσεων ιδιαίτερα με τους όμορους Δήμους 

 Υιοθέτηση καλών πρακτικών εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης πρωτίστως του ΙΝΕΠ αλλά και άλλων φορέων και 

οργανισμών 

 Αξιοποίηση λογισμικού ανοικτού κώδικα με ταυτόχρονο απεγκλωβισμό από τα αντίστοιχα 

εμπορικά και δαπανηρά προγράμματα 

 

Απειλές/Περιορισμοί 

 Η υποχρηματοδότηση και το νομοθετικό πλαίσιο περιορίζει την δυνατότητα 

εκσυγχρονισμού/προμήθειας εξοπλισμού, την πρόσληψη προσωπικού. 

 Η έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού περιορίζει την δυνατότητα των υπηρεσιών να 

ανταποκριθούν άμεσα στην αποστολή προσωπικού για την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και 

αντιμετώπισης προβλημάτων ειδικά σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. 
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 Ο συνδυασμός της αύξησης των αρμοδιοτήτων και οι απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικές 

υπηρεσίες δημιουργούν πίεση για άμεσες παρεμβάσεις 

 Η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ολιγόμηνης διάρκειας δυσκολεύει την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών και την ανάθεση αρμοδιοτήτων και θέσεων ευθύνης, ενώ οδηγεί σε 

μείωση κινήτρων. 

 Η συνεχής αλλαγή του εποχικού προσωπικού (π.χ καθαριότητα, πράσινο) αυξάνει τον κίνδυνο 

πρόκλησης ατυχήματος, δεδομένου του χρόνου προσαρμογής και της υιοθέτησης κανόνων 

ασφαλούς εργασίας. 

 Η μη ύπαρξη συστήματος καταγραφής του παραγόμενου έργου μέσω δεικτών και κεντρικού 

διασυνδεδεμένου συστήματος περιορίζει την δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης του 

εσωτερικού περιβάλλοντος και ταχύτερης αναζήτησης και υιοθέτησης λύσεων 

 Η ελιππής καταγραφή και κατοχύρωση της δημοτικής περιουσίας με τίτλους κυριότητας 

εμποδίζει την αξιολόγηση της και την αναζήτηση βέλτιστης λύσης για την αξιοποίησή της, ενώ 

εγκυμονεί κινδύνους για την πληρότητα σύνταξης φακέλου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 

χρηματοδότησης ιδιαίτερα συγχρηματοδοτούμενο. 

 Η συνεχής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου δυσκολεύει την υιοθέτηση μόνιμων, νόμιμων και 

ασφαλών διαδικασιών στην λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων 

 Η αλλαγή του χρηματοδοτικού και γενικότερα οικονομικού περιβάλλοντος, δυσκολεύει τον 

οικονομικό προγραμματισμό υλοποίησης δράσεων και εσωτερικής λειτουργίας. 

 Η καθυστέρηση στην έγκριση βασικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (περιφερειακής, 

εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας) και του πλαισίου συμμετοχής των δικαιούχων, έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στον προγραμματισμό καθώς και στην έγκαιρη και ορθή προετοιμασία 

των φορέων. 

 Απαιτείται αναβάθμιση υπάρχοντος ή προμήθειας νέου εξοπλισμού για την φιλοξενία τόσο των 

υφιστάμενων και κυρίως νέων εφαρμογών 

 Δεδομένης της ψηφιακής εποχής και της αμφίδρομης επικοινωνίας του Δήμου με τον «έξω 

κόσμο» απαιτείται η υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου προστασίας δεδομένων (προσωπικών ή 

υπηρεσιακών) –που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.3882/2010 και της σχετικής νομοθεσίας 

όπως ισχύει κάθε φορά- καθώς και στην πιθανή απώλεια από εσφαλμένη ή κακόβουλη ενέργεια. 

 

Κρίσιμα σημεία εσωτερικής ανάπτυξης 

 Πρόσληψη προσωπικού κατάλληλων ειδικοτήτων και αναβάθμιση εξοπλισμού για την 

αποτελεσματική ανταπόκριση των υπηρεσιών στις υφιστάμενες υψηλότερων απαιτήσεων αλλά 

και στις πρόσθετες αρμοδιότητες 

  Ενίσχυση σε εξοπλισμό και προσωπικό κυρίως των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

 Πιστοποίηση ISO –πέραν της υφιστάμενης διαχειριστικής επάρκειας- και ενσωμάτωση 

συστήματος συγκέντρωσης, αξιοποίησης και παρακολούθησης στοιχείων και αξιολόγησης 

πορείας του Δήμου και του παραγόμενου έργου βάσει δεικτών. 

 Άμβλυνση των επικαλύψεων ή ασυνεχειών μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων και σαφής, 

διακριτή κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων βάσει του ισχύοντος κάθε φορά ΟΕΥ με 

διασφάλιση και ενθάρρυνση των απαιτούμενων εσωτερικών και εξωτερικών συνεργειών. 

 Αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής και ΤΠΕ 

 Ψηφιοποίηση αρχείου και γενικότερα πληροφοριών και υλικού με δυνατότητα δημοσιοποίησης 

μέσω ΤΠΕ 

 Συνεχής αναβάθμιση σύγχρονων μέσων επαφής Δήμου, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών 

(ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικές εφαρμογές κ.λ.π) 

 Συνεχής κατάρτιση υπαλλήλων σε θέματα αρμοδιοτήτων τους 

 Σταδιακή ενσωμάτωση προγραμμάτων και εφαρμογών με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα  
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 Ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση εγγράφων και υλικού με μέριμνα την υποχρέωση  σεβασμού 

της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και 

δημοσιοποίησης μέσω ΤΠΕ αυτών που δεν τα παραβιάζουν 

 Εξωστρέφεια, συμμετοχή σε δίκτυα δήμων και ενσωμάτωση καλών πρακτικών 

 Καταγραφή, προστασία και κατοχύρωση δημοτικής περιουσίας με κάθε νόμιμο τρόπο 

 Ανεύρεση ή δημιουργία τίτλων κυριότητας και δημιουργία ξεχωριστού πλήρους φακέλου –

έντυπου και ηλεκτρονικού- για κάθε κτίριο ή έκταση. 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας. 

 Ανίχνευση ανάγκης απόκτησης κτιρίων ή εκτάσεων για την αξιοποίησή τους 

 Με εξαίρεση την κάλυψη τρεχουσών, εκτάκτων ή μικρής και τοπικής κλίμακας αναγκών, οι 

παρεμβάσεις θα πρέπει γενικά να δρομολογούνται στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 

την επίτευξη μόνιμων, μετρήσιμων λύσεων χωρίς ασυνέχειες  
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1.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ 

1.4.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Αποστολή 

Το κεντρικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Δήμου καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 75 

του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). Σύμφωνα με αυτό, αποστολή του Δήμου είναι: 

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». 

Επιπλέον  στο άρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) του Συντάγματος της 

Ελλάδος αναφέρονται τα εξής:   

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο 

αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες 

των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί 

να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν 

αποστολή του Κράτους. 

2. Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Oι 

αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. 

3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την 

άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. 

4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται 

αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την 

ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα 

αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως 

έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά 

πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει. 

5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που 

απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι 

για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. 

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. 

Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον 

καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 

Όραμα 
Το όραμα του Δήμου Κιλελέρ για την περίοδο  2020-23 είναι η δημιουργία ενός Δήμου: 

 οικονομικά ισχυρού με σεβασμό στους δημότες του 

 στήριγμα κάθε οικογένειας, των νέων αλλά και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

 πρότυπο διαφάνειας και διαχείρισης 

 πρωταγωνιστή στις σύγχρονες υποδομές 

 πυλώνα ανάπτυξης με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αλλά 

και τον αγροτοδιατροφικό τομέα 

 «έξυπνο» και φιλικό στον πολίτη 

 πρότυπο καθαριότητας και όαση πρασίνου 

 πρωτοπόρο σε πολιτισμό και αθλητισμό 

 

 

Προτεραιότητες- Στρατηγικοί στόχοι 
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Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου κατά βάση ασφαλώς θα πρέπει να υπηρετεί το όραμα 

αλλά θα πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές και τις προτεραιότητες των βασικών χρηματοδοτικών 

εργαλείων με κύριο  αυτό του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 

ή Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) που είναι: «η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη». Η Εθνική αναπτυξιακή στρατηγική διατυπώνεται ως εξής: «Η συμβολή στην 

αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με, ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και 

κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, 

έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή,  καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης» έχοντας ως κύριους 

άξονες τα παρακάτω: 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 

αξίας  

 Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός  κοινωνική 

ενσωμάτωση  

 Προστασία του περιβάλλοντος –  μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον  

 Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη  

 Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης  

Η Εθνική Στρατηγική της Ευρώπης 2020 προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα από 11 θεματικούς 

στόχους που είναι: 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, και χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας 

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού 

τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το Ταμείο Αλιείας) 

4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

όλους τους τομείς 

5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του 

κινδύνου 

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε 

σημαντικά δίκτυα υποδομών     

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων  

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση 

11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 

 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και δεδομένης της εξάρτησης σε Εθνικό, Περιφερειακό 

και Τοπικό επίπεδο από τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πολιτικές, ο μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

του Δήμου θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα νέα δεδομένα προκειμένου να είναι έτοιμος να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες με βέλτιστο τρόπο, λαμβάνοντας 

φυσικά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

 Στα πλαίσια αυτά, οι 17 στόχοι της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένας οδηγός 

που θα πρέπει να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του. Αυτοί είναι (πηγή: 

www.statistics.gr/sdgs) 

 Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια 

Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού 

 Στόχος 2: Μηδενική Πείνα 

     Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή 

και τη βιώσιμη γεωργία 

 Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία 

http://www.statistics.gr/sdgs
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Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες 

 Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση 

Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτικήεκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια 

βίου μάθηση 

 Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων 

Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των 

κοριτσιών 

 Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση 

Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων 

υγιεινής για όλους 

 Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για 

όλους 

 Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 

Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη και 

παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους 

 Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές 

Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και 

ενθαρρύνουμε την καινοτομία 

 Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες 

Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών 

 Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες 

Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς 

αποκλεισμούς 

 Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 

Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής 

 Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα 

Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών 

της 

 Στόχος 14: Ζωή στο Νερό 

Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους 

θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη 

 Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά 

Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την 

ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας 

 Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί 

Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα 

 Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους 

Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

 

Σύμφωνα με την εγκριθείσα εθνική στρατηγική ανάπτυξης οι οκτώ εθνικές προτεραιότητες για την 

προσαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης  Ανάπτυξης στις εθνικές ανάγκες και περιστάσεις, είναι οι 

παρακάτω (πηγή: Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ηνωμένων Εθνών (UNRIC)) : 

1. Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 

2. Προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους 

3. Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παροχή καθολικής 

πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

https://archive.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27541:2018-07-04-13-00-41&catid=4:latest-news&Itemid=18
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4. Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για 

όλους 

5. Παροχή υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης 

6. Ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάσης 

κοινωνικής ευημερίας και μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

7. Δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών 

8. Ενίσχυση ανοικτών, συμμετοχικών, δημοκρατικών διαδικασιών και προώθηση εταιρικών 

σχέσεων 

 

Οι βασικές προτεραιότητες και γενικοί στόχοι για την νέα Δημοτική Περίοδο είναι : 

1) Υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και σύγχρονων υποδομών.  

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ 2014-20  ή Σύμφωνο 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) σε συνδυασμό με τους Εθνικούς πόρους αποτελεί πρώτη  προτεραιότητα 

αλλά και ουσιαστικά μονόδρομο για την υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας τα οποία θα 

αποτελέσουν το «όχημα» για την προσέλκυση επενδύσεων και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. 

Ενδεικτικά μερικοί τομείς που θα δοθεί έμφαση είναι: 

 Η ύδρευση: Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η άμεση επίλυση του προβλήματος του πόσιμου 

νερού τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η ορθολογική διαχείριση του αποθέματος πόσιμου 

ύδατος και η βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής με τηλεέλεγχο και ΑΠΕ στα πλαίσια ενός 

συνολικού σχεδίου μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη και βιώσιμη λύση. 

 Η άρδευση : Αφορά υλοποίηση παρεμβάσεων επέκτασης, υπογείωσης του δικτύου και 

εκσυγχρονισμού του δικτύου άρδευσης και η ολοκλήρωση του αγροτικού εξηλεκτρισμού με 

σκοπό την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αγροτών. 

 Η αποχέτευση/αντιπλημμυρική προστασία: Η κατασκευή σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης 

και επεξεργασίας λυμάτων  πρωτίστως και απαραιτήτως ων οικισμών Γ’ προτεραιότητας 

(Νίκαια) και δευτερευόντως των υπολοίπων μεγάλων οικιστικών συνόλων του Δήμου 

(Πλατύκαμπος, Γαλήνη, Χάλκη και Μελισσοχώρι) ή ακόμη οικισμών με ευαίσθητους αποδέκτες 

για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί 

υποχρέωση του Δήμου. 

Επιπλέον η δημιουργία, η ολοκλήρωση, η βελτίωση και αποκατάστασης της 

λειτουργικότητας του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων αποτελεί σημαντικό 

τομέα παρεμβάσεων, δεδομένου ότι αυτές θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του οικιστικού 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

 Η διαχείριση υπόγειου και υπέργειου υδάτινου δυναμικού: Σε μια εποχή και σε μια περιοχή 

που το νερό αποτελεί είδος εν ανεπαρκεία, η χρηστή διαχείριση του υπόγειου και υπέργειου 

υδάτινου δυναμικού αποτελεί ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, δεδομένου ότι από αυτό 

εξαρτάται άμεσα και έμμεσα το μέλλον του συνόλου των κατοίκων και των δραστηριοτήτων 

τους. 

 Το οδικό δίκτυο: Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την υλοποίηση παρεμβάσεων όπως 

είναι: παρακάμψεις οικισμών, δημιουργία κόμβων στις εισόδους – εξόδους των χωριών επί της 

ΠΕΟ Λάρισας Βόλου για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής και δημιουργία 

εναλλακτικού οδικού δικτύου για αποφυγή αυτής. 

 Η αγροτική οδοποιία: Το δίκτυο αγροτικής οδοποιίας του Δήμου πρέπει να αναβαθμιστεί και 

να είναι  λειτουργικό καθ’ όλη την διάρκεια των αγροτικών δραστηριοτήτων. Αυτό θα 

ανακουφίσει τον αγροτικό κόσμο που πλήττεται από την δύσκολη οικονομική συγκυρία ενώ θα 

συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων αγροτοκτηνοτροφικού τομέα. 

 

2) Διαχείριση αποβλήτων 

Η διαχείριση των αποβλήτων (αστικών, γεωργοκτηνοτροφικών, αδρανών, κ.λ.π) είναι ένα κρίσιμο 

ζήτημα ενόψει και του αναθεωρημένου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας) και στα πλαίσια αυτά  ο δήμος εκπονήσε και εφαρμόζει Τοπικό 
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Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΔΣΑ) με δράσεις που θα ενταχθούν στο επιχειρησιακό του 

σχεδιασμό. Η βελτιστοποίηση του συστήματος αποκομιδής, η ανακύκλωση και αξιοποίηση όσο το 

δυνατών περισσοτέρων ρευμάτων, θα έχει πολλαπλά οφέλη όπως: 

- περιβαλλοντική αναβάθμιση, εξοικονόμηση πόρων, αειφορία 

- βελτίωση ποιότητας ζωής  

- μείωση του κόστους  αποκομιδής και διάθεσης (ως αποτέλεσμα μείωσης του όγκου των 

αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή)  

- η συνολική ορθολογική διαχείριση μπορεί να δώσει πρόσθετα οικονομικά και επενδυτικά 

οφέλη. 

Ο ρόλος του Δήμου στην προώθηση μιας συνολικής περιβαλλοντικής συνείδησης από μέρους 

των πολιτών και στην υιοθέτηση σύγχρονων πολιτικών και μεθόδων διαχείρισης είναι κρίσιμος και 

θα πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα συνδυαστεί με 

περιβαλλοντικές πολιτικές παροχής κινήτρων και επιβράβευσης πολιτών, παραγωγικών ή 

κοινωνικών φορέων. 

 

3) Η ενασχόληση με τα ζητήματα της καθημερινότητας.  

Η επιτυχία στην μάχη της καθημερινότητας είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα σε αυτή την εξαιρετικά 

δύσκολη συγκυρία με οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος 

με ουσιαστικές παρεμβάσεις και συνεχή παρουσία θα επιδιώκει την βελτίωση  της καθημερινότητα 

των δημοτών στις γειτονιές και την ανακούφιση των προβλημάτων τους στο βαθμό που του επιτρέπει 

ο θεσμικός και κοινωνικός του ρόλος. Στην σημερινή εποχή, οι Δήμοι αποτελούν ουσιαστικά τον 

μοναδικό άμεσο αρωγό και καθημερινό «συνομιλητή» όχι μόνο του δημότη αλλά και κάθε πολίτη 

που δραστηριοποιείται, συναλλάσσεται ή απλά διέρχεται από τα διοικητικά τους όρια. 

 

4) Κοινωνική προστασία & υγεία 

Η δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικών υποδομών και η υλοποίηση δράσεων που θα αποσκοπούν 

στην ισχυροποίηση της κοινωνικής προστασίας είναι επιβεβλημένη και αναπόφευκτη όταν μιλάμε 

για έναν Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, ιδιαιτέρα σε περιόδους κοινωνικής οικονομικής και 

υγειονομικής κρίσης.  

Στόχος του Δήμου είναι να σταθεί αρωγός στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από 

την δύσκολη συγκυρία και να αναδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο μέσα από ένα πλέγμα δράσεων 

υποστήριξης. Αυτές οι δράσεις δεν θα περιορίζονται στην λογική της προσωρινής ανακούφισης αλλά 

μεταξύ των άλλων θα παρέχουν κίνητρα στην κατεύθυνση του κοινωνικού και οικονομικού 

απεγκλωβισμού μέσω της εύκολης πρόσβασης και υλοποίησης συνεργειών και δραστηριοποίησης 

σε ομάδες κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

5) Δημιουργία σύγχρονου δήμου/αναβάθμιση ποιότητας υπηρεσιών.  

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο Δήμος Κιλελέρ 

αλλά και η διεκδίκηση νέων ευκαιριών και ενός αναβαθμισμένου ρόλου στην ευρύτερη περιοχή 

μπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο αποτελεσματικά  μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της μετεξέλιξής του σε 

έναν σύγχρονο Δήμο. Δεδομένου μάλιστα ότι καλείται να λειτουργήσει και να δραστηριοποιηθεί σε 

διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον με αυξημένες 

απαιτήσεις και προκλήσεις, ο εκσυγχρονισμός του Δήμου είναι επιτακτικός και άμεσης 

προτεραιότητας. Αυτό θα επηρεάσει άμεσα και θετικά στην παροχή ποιοτικά αλλά και ποσοτικά 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και θα ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη τους προς την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 Η διαρκής ενσωμάτωση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ), η 

διάχυση της πληροφορίας μέσω ψηφιακών υποδομών παροχής και ανταλλαγής ανοιχτών δεδομένων 

από το σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, θα αποτελεί μόνιμο στόχο του Δήμου. 

 

6)Εξοικονόμηση ενέργειας. 
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Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και μόνο από την στενή οικονομική σκοπιά αποτελεί εκ των 

πραγμάτων μια από τις προτεραιότητες στο στενό ασφυκτικό πλαίσιο που καλείται να λειτουργήσει 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όταν αυτή μάλιστα συνδυαστεί με την περιβαλλοντική διάσταση, την 

αειφορία και την ποιοτική αναβάθμιση τότε αποτελεί ένα στοίχημα για κάθε σύγχρονο δήμο. 

 

7) Αναβάθμιση αγροτικού τομέα.  

Σε έναν κατεξοχήν αγροτικό δήμο όπως είναι ο Δήμος Κιλελέρ, βασική προτεραιότητα πρέπει να 

αποτελεί ο αγροτικός τομέας, η ραχοκοκαλιά του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της περιοχής. 

Στην κατεύθυνση αναζωογόνησης και αναβάθμισης του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, 

προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση μικρών και μεγάλων παρεμβάσεων.  

Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η ύπαρξη πολλών κτηματικών περιοχών χωρίς 

υλοποίηση αναδασμού ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν αποτυπωθεί ούτε σε διανομή. 

Η σύσταση και ενεργοποίηση Υπηρεσίας Ενημέρωσης αγροτών και κτηνοτρόφων στον 

Δήμο Κιλελέρ σε συνδυασμό με την  αποτελεσματική διασύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου με το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια, 

αποτελεί βασικό στόχο με πολλαπλά οφέλη. 

Κεντρικό στόχο αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, η εφαρμογή 

καινοτόμων λύσεων στην αλυσίδα παραγωγής των προϊόντων και η πρόσδοση προστιθέμενης αξίας. 

Μέσω αυτών και σε συνδυασμό με πλέγμα πολυεπίπεδων ενεργειών, θα επιχειρηθεί η αναζωογόνηση 

της αγροτικής υπαίθρου και των εγκαταλελειμμένων οικισμών, γεγονός που αποτελεί ισχυρό 

αντίδοτο στην πολύχρονη και συνεχιζόμενη κρίση. 

 

7) Προσέλκυση επενδύσεων 

Δεδομένης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κιλελέρ που του προσφέρει η κεντροβαρή 

του χωροθέτηση στην ευρύτερη περιοχή (ΠΑΘΕ, ΠΕΟ Λάρισας Βόλου, σιδηροδρομικό δίκτυο, 

σχετικά μικρή απόσταση από λιμάνι Βόλου και αεροδρόμιο Αγχιάλου) αποτελεί πρόκληση η 

δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στο Δήμο Κιλελέρ σε συνδυασμό με την 

υλοποίηση παρεμβάσεων σε οργανωμένες επιχειρηματικές ζώνες έτσι ώστε αυτός να καταστεί 

διαμετακομιστικό και εμπορικό κέντρο. Αυτό μεσο-μακροπρόθεσμα θα συμβάλλει αποφασιστικά 

στην μείωση της ανεργίας και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. 

 

8) Ισόρροπη, βιώσιμη & ολοκληρωμένη ανάπτυξη.  

Κεντρική κατεύθυνση θα αποτελεί η ισόρροπη και βιώσιμη (αειφορική) ανάπτυξη και η 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής του Δήμου. Θα επιδιωχθεί η εκπόνηση 

ολοκληρωμένων σχεδίων και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης καθώς και η υλοποίηση δράσεων 

διαδημοτικής ή ακόμα και υπερτοπικής εμβέλειας με την αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών 

εργαλείων και μηχανισμών. 

 

9) Κοινωνική συμμετοχή-αξιοποίηση δυναμικού-εθελοντισμός  

Θα επιδιωχθεί η συνδιαμόρφωση των παρεμβάσεων με τους επιστημονικούς, οικονομικούς 

και κοινωνικούς φορείς ενώ θα ενθαρρυνθεί και η κατάθεση άποψης από τον κάθε δημότη μέσω 

κατάλληλων πρακτικών διαβούλευσης και συμμετοχής. 

Η συμμετοχή των φορέων μεγιστοποιεί την υιοθέτηση και ενσωμάτωση από την μια πλευρά 

νέων και καινοτόμων δράσεων ενώ παράλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις 

ιδιαιτερότητας της περιοχής και του κοινωνικού συνόλου διασφαλίζοντας την αποδοχή τους. 

Επιπλέον η ενθάρρυνση του εθελοντισμού αποτελεί ένα βασικό συστατικό προώθησης δράσεων που 

απαιτούν συμμετοχή και απευθύνονται σε πολλούς αποδέκτες. Ιδιαίτερα κομβικός είναι ο ρόλος του 

εθελοντισμού σε περιόδους πολυσύνθετων κρίσων όπως αυτή. 
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1.4.2 ΑΞΟΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εκπόνησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων και 

λαμβάνοντας υπόψη την εθνική και ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, έχουν καθορισθεί τέσσερις 

βασικοί άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι εξειδικεύονται σε επιμέρους μέτρα ως εξής: 

  
Πίνακας 114 : Μέτρα ανά άξονα Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 

1.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

1.3 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

1.6 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1.7 ΔΙΚΤΥΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1.8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΥΓΕΙΑ, 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

2.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. 

2.5 ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

3.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

3.4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

3.5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΚΟ. 

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ-

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 

4.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ              

4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

4.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

4.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 

 

Ακολούθως καθορίζονται οι γενικοί στόχοι ενώ οι επιμέρους δράσεις ανά υπηρεσία θα αναλυθούν 

στην φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

 

 
Πίνακας 115 : Στόχοι Μέτρων Άξονα 1 Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλελέρ 

ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

 

1.1.1 Ολοκλήρωση εκκρεμών  ΣΧΟΑΑΠ 

1.1.2 Τροποποίηση/επικαιροποίηση εγκεκριμένου ΓΠΣ 

1.1.3 Εφαρμογή Πολεοδομικών Μελετών 

1.1.4 Εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών 

1.1.5 Εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων 

1.1.6 Περιορισμός πολεοδομικών παραβάσεων και άρση συνεπειών αυτών 

1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

1.2.1 Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων/μελετών αστικής ανάπλασης 

1.2.2 Προστασία, ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων 

1.2.3 Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος 

1.2.4 Εσωτερική οδοποιία 

1.2.5 Έλεγχος, αντιμετώπιση πηγών και αιτιών ρύπανσης οικιστικού περιβάλλοντος 

1.2.6 Εξασφάλιση υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ σε επίπεδο δήμου με έμφαση σε 

κοινοχρήστους χώρους, δημοτικές εκτάσεις και κτίρια 

1.2.7 Αναβάθμιση/κατασκευή παιδικών χαρών βάσει προδιαγραφών και πιστοποίησης 

1.2.8 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα οικιστικού περιβάλλοντος 

1.2.9 Διαχείριση θεμάτων ζώων 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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1.3 ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

ΠΡΑΣΙΝΟ 

1.3.1 Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων/μελετών προστασίας, αξιοποίησης φυσικού 

περιβάλλοντος, προστασίας οικοσυστημάτων 

1.3.2 Προστασία–ανάδειξη οικοσυστημάτων 

1.3.3 Απόκτηση, διαχείριση, αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου 

1.3.4 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα 

1.3.5 Προμήθεια, αναβάθμιση εξοπλισμού υλοποίησης παρεμβάσεων προστασίας 

περιβάλλοντος, συντήρησης πρασίνου 

1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΠΟΡΩΝ 

1.4.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας 

1.4.2 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικών υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων 

1.4.3 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό 

1.4.4 Αναβάθμιση-επέκταση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

1.4.5 Αξιοποίηση/διείσδυση ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση 

1.4.6 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 

1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-

ΑΠΟΒΛΗΤΑ-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

1.5.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων & προγραμμάτων ανακύκλωσης 

1.5.2 Υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης 

1.5.3 Διαχείριση αποβλήτων και ειδικών ρευμάτων 

1.5.4 Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα ανακύκλωσης, 

διαχείρισης αποβλήτων 

1.5.5 Προμήθεια, αναβάθμιση εξοπλισμού ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων 

1.6 ΥΔΡΕΥΣΗ-

ΑΡΔΕΥΣΗ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1.6.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης πόσιμου νερού 

1.6.2 Δίκτυο παρακολούθησης δικτύου πόσιμου νερού 

1.6.3 Αναβάθμιση/επέκταση δικτύου ύδρευσης-ανόρυξη/αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων & 

αξιοποίηση υφισταμένων 

1.6.4 Αναβάθμιση/επέκταση δικτύου άρδευσης 

1.6.5 Εγγειοβελτιωτικά έργα/ταμιευτήρες 

1.6.6 Αναβάθμιση/επέκταση δικτύου αποχέτευσης 

1.6.7 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

1.6.8 Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα εξοικονόμησης 

υδάτινων πόρων 

1.6.9 Προμήθεια, αναβάθμιση εξοπλισμού ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

1.7 ΔΙΚΤΥΑ-

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1.7.1 Ολοκληρωμένα συγκοινωνιακά/κυκλοφοριακά σχέδια και μελέτες 

1.7.2 Ενίσχυση ενδοδημοτικής συγκοινωνιακής συνοχής και εξυπηρέτησης 

1.7.3 Παρακάμψεις οικισμών 

1.7.4 Δημιουργία εναλλακτικού οδικού δικτύου εκτροπής κυκλοφορίας από Εθνικό δίκτυο 

1.7.5 Αναβάθμιση οδών εισόδου οικισμών και βελτίωση ασφάλειας στις διασταυρώσεις με 

βασικό οδικό δίκτυο 

1.7.6 Συντήρηση/αναβάθμιση οδικού δικτύου 

1.7.7 Αγροτική οδοποιία 

1.7.8 Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων  

1.7.9 Λειτουργία σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης & ηχορύπανσης 

1.7.10 Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου 

1.7.11 Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους 

1.7.12 Δράσεις ενημέρωσης, προώθηση χρήσης ήπιων μέσων μετακίνησης 

1.8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1.8.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας 

1.8.2 Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας 

1.8.3 Καθαρισμός ρεμάτων-αρδευτικού δικτύου 

1.8.4 Δίκτυο πυροπροστασίας 

1.8.5 Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας 

1.8.6 Προμήθεια, αναβάθμιση εξοπλισμού πολιτικής προστασίας 
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Πίνακας 116 : Στόχοι Μέτρων Άξονα 2 Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλελέρ 
ΑΞΟΝΑΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

2.1.1 Αναβάθμιση υποδομών υγείας 

2.1.2 Δράσεις προληπτικής Ιατρικής 

2.1.3 Δίκτυα/συνεργασίες σε θέματα υγείας-πρόνοιας 

2.1.4 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας σε θέματα υγείας/πρόνοιας 

2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΜΕΡΙΜΝΑ –

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

2.2.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής πολιτικής 

2.2.2 Ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 

2.2.3 Δίκτυα/συνεργασίες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής 

2.2.4 Υποδομές και δράσεις υποστήριξης/προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και λοιπών αδύναμων 

κοινωνικά ομάδων 

2.2.5 Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών προστασίας/φιλοξενίας ηλικιωμένων 

2.2.6 Δημιουργία και λειτουργία δομών κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης 

2.2.7 Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικής πολιτικής 

και εθελοντισμού 

2.2.8 Αναβάθμιση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

2.2.9 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας σε θέματα κοινωνικής μέριμνας 

2.2.10 Αξιοποίηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και χορηγιών επιχειρήσεων για ενίσχυση 

κοινωνικής πολιτικής 

2.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2.3.1 Αναβάθμιση/επέκταση υποδομών εκπαίδευσης 

2.3.2 Αναβάθμιση/προμήθεια εξοπλισμού εκπαίδευσης/δια βίου μάθησης 

2.3.3 Αναβάθμιση-επέκταση προγραμμάτων δια βίου μάθησης 

2.3.4 Δίκτυα/συνεργασίες σε θέματα εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 

2.3.5 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας σε θέματα εκπαίδευσης/δια βίου μάθησης 

2.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.4.1 Αναβάθμιση-αξιοποίηση-επέκταση υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών 

2.4.2 Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών 

2.4.3 Ανέγερση και λειτουργία Αγροτικού Μουσείου 

2.4.4 Απόκτηση και αναβάθμιση κτιρίων πολιτιστικής αξίας 

2.4.5 Δίκτυα/συνεργασίες σε θέματα πολιτισμού 

2.4.6 Δράσεις και υποδομές ανάδειξης/αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς 

2.4.7 Αναβάθμιση-αξιοποίηση-επέκταση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών 

2.4.8 Δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών 

2.4.9 Δίκτυα/συνεργασίες σε θέματα αθλητισμού 

2.4.10 Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα αθλητισμού 

/πολιτισμού και εθελοντισμού 

2.4.11 Προγράμματα μαζικού αθλητισμού 

2.4.12 Υποστήριξη πολιτιστικών και αθλητικών φορέων 

2.4.13 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας σε θέματα πολιτισμού/αθλητισμού 

2.5 ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ & 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

2.5.1 Δίκτυα/συνεργασίες σε θέματα ισότητας και ευκαιριών 

2.5.2 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προώθησης ισότητας και ευκαιριών 

2.5.3 Υλοποίηση προγραμμάτων ισότητας και ευκαιριών 

2.5.4 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για υποστήριξη δράσεων ισότητας 
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Πίνακας 117 : Στόχοι Μέτρων Άξονα 3 Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλελέρ 
ΑΞΟΝΑΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΑ 

3.1.1 Διασφάλιση προσβασιμότητας και ασφαλούς μεταφοράς προϊόντων 

3.1.2 Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών οικονομικών δραστηριοτήτων 

3.1.3 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για υποστήριξη δημιουργίας υποδομών/οργανωμένων 

υποδοχέων οικονομικής δραστηριότητας 

3.1.4 Αντιμετώπιση πολυδιασποράς επιχειρήσεων 

3.1.5 Συνεργασίες/δίκτυα με οικονομικούς φορείς και ομάδες παραγωγών 

3.1.6 Υλοποίηση υποδομών αύξησης ελκυστικότητας περιοχής  

3.1.7 Αξιοποίηση ΤΠΕ για προώθηση προϊόντων και επιχειρήσεων 

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑ  & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

3.2.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο marketing/προσέλκυσης επενδύσεων 

3.2.2 Πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα τοπικών προϊόντων 

3.2.3 Δράσεις ενθάρρυνσης και προβολής τοπικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

3.2.4 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας και θέσης Δήμου για υποστήριξη τοπικής 

επιχειρηματικότητας 

3.2.5 Αξιοποίηση φυσικών και ενεργειακών πόρων και αποθεμάτων για ανάπτυξη τοπικής 

επιχειρηματικότητας 

3.2.6 Αξιοποίηση ερευνητικών-εκπαιδευτικών δομών και δυναμικού για την προώθηση 

καινοτόμων δράσεων και ανάδειξης της περιοχής 

3.2.7 Τουριστική αξιοποίηση περιοχής 

3.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΑΓΡΟΤΟ-

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

3.3.1  Αναβάθμιση-επέκταση δικτύων αγροτικού και κτηνοτροφικού οδικού δικτύου 

3.3.2 Αναδασμοί και παράλληλα έργα 

3.3.3 Διασφάλιση επάρκειας νερού αρδευτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 

3.3.4 Υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων 

3.3.5 Υλοποίηση δράσεων άρσης συνεπειών περιβαλλοντικής υποβάθμισης αγροτικού χώρου 

(νιτρορύπανση, πτώση υδροφόρου ορίζοντα κ.λ.π) 

3.3.6 Δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 

3.3.7 Βελτίωση της παραγωγικότητας του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα 

3.3.8 Διαχείριση αποβλήτων αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 

3.3.9 Δράσεις/προγράμματα για αγρότες και κτηνοτρόφους 

3.3.10 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για υποστήριξη υλοποίησης δράσεων αναβάθμισης 

αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου και εισοδήματος 

3.3.11 Αξιοποίηση ΤΠΕ/δικτύων για ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων 

3.4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

3.4.1 Σχεδίαση και συμμετοχή σε δίκτυα προγραμμάτων απασχόλησης και ενθάρρυνσης 

ανάπτυξης δεξιοτήτων με αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων και κτιρίων 

3.4.2 Συνεργασίες/δίκτυα/προγράμματα απασχόλησης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

3.5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΚΟ. 

3.5.1 Δράσεις/δίκτυα εθελοντισμού 

3.5.2 Συνεργασίες/δίκτυα/προγράμματα με ΜΚΟ 
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Πίνακας 118 : Στόχοι Μέτρων Άξονα 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλελέρ 
ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΗ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

4.1.1 Ανάπτυξη δικτύου σημείων ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης σε δημοτικά κτίρια και 

χώρους 

4.1.2 Ανάρτηση/δημοσιοποίηση ψηφιακών δεδομένων 

4.1.3 Αξιοποίηση ΤΠΕ και ενσωμάτωση διαδραστικών εφαρμογών εξυπηρέτησης πολιτών 

4.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

4.2.1 Πλήρης αξιοποίηση/αναβάθμιση δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

4.2.2 Πιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών-υιοθέτηση καλών πρακτικών 

4.2.3 Εφαρμογή συγκέντρωσης, αξιοποίησης και παρακολούθησης στοιχείων και 

αξιολόγησης πορείας του Δήμου και του παραγόμενου έργου βάσει δεικτών 

4.2.4 Εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών 

συστημάτων δήμου και νομικών προσώπων 

4.2.5 Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου και Νομικών Προσώπων 

4.2.6 Ενσωμάτωση σύγχρονων εφαρμογών και προγραμμάτων 

4.2.7 Αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού 

4.2.8 Προμήθεια νέου εξοπλισμού 

4.2.9 Αξιοποίηση μη σύγχρονου εξοπλισμού σε άλλες υπηρεσίες/δράσεις 

4.2.10 Αναβάθμιση/εξοπλισμός δημοτικών κτιρίων 

4.2.11 Καταγραφή και ψηφιοποίηση δικτύων και αρχείου 

4.2.12 Λειτουργία γραφείου πληροφόρησης 

4.2.13 Αξιοποίηση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας 

4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ              

4.3.1 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

4.3.2 Πρόσληψη προσωπικού 

4.3.3 Εκπαίδευση/κατάρτιση προσωπικού  

4.3.4 Υποστήριξη ειδικών ομάδων προσωπικού (πυρασφάλειας, πολιτικής προστασίας 

κ.λ.π)  

4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

4.4.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας 

4.4.2 Προστασία και ανάδειξη δημοτικής περιουσίας 

4.4.3 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

4.4.4 Βελτίωση εισπρακτικής ικανότητας 

4.4.5 Αξιολόγηση-αναδιοργάνωση τηλεπικοινωνιακής δομής 

4.4.6 Μείωση λειτουργικού κόστους εγκαταστάσεων  

4.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 

4.5.1 Συνεργασίες με φορείς/οργανώσεις/ιδρύματα, συμμετοχή σε δίκτυα 

4.5.2 Αναβάθμιση θεσμού διαβούλευσης 

4.5.3 Αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Μία από τις βασικές παραμέτρους που έχει λάβει υπόψη του το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

κατά τον σχεδιασμό του είναι και η εναρμόνισή του με Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Περιφερειακές πολιτικές 

καθώς και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αυτές υποστηρίζονται, καταλήγοντας έτσι σε ρεαλιστικές 

υλοποιήσιμες δράσεις. 

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι εφικτό να αξιοποιηθούν, υλοποιώντας την 

αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου, τους γενικούς, ειδικούς στόχους, τα μέτρα και τις δράσεις, έχουν ως 

βάση: 

Α) το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ή Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), 

το οποίο υποστηρίζει δράσεις μέχρι και το 2023. 

Β) το υπό διαμόρφωση ΕΣΠΑ 2021-27 και το οποίο θα έχει τους εξής βασικούς πυλώνες που θα αποτελούν 

και τα νέα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα (https://www.euractiv.gr/)   : 

1. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα: Είναι το σημερινό ΕΠΑΝΕΚ που θα συνεχίσει με 

σχεδόν τις ίδιες στοχεύσεις και δράσεις, κυρίως για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας. 

2. Ανθρώπινο δυναμικό – Καταρτίσεις – Εκπαίδευση – Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: 

Συνεχίζει και το ΕΠ που καλύπτει τόσο τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας όσο και του 

Υπουργείου Παιδείας. 

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός (το σύνολο των ψηφιακών και ευρυζωνικών, πλην της 

επιχειρηματικότητας): Ξεχωριστό πρόγραμμα, μιας και αποτελεί προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις ψηφιακές δράσεις. Θυμίζουμε ότι ήδη το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης έχει πάρει τις αρμοδιότητες και για τα έργα πληροφορικής στο τρέχον ΕΣΠΑ, οπότε 

η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Εδώ θα ενταθούν και οι δράσεις ενίσχυσης του δημόσιου τομέα. 

4. Ενιαίο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης: Σημαντική αλλαγή με το παρελθόν είναι η 

δημιουργία ειδικού ΕΠ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης: κοινωνικών, 

οικονομικών και άλλων. 

5. Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας): 

Σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν η ανεξαρτητοποίηση του περιβάλλοντος από τις 

υποδομές αλλά και παράλληλα η ένταξη της ενότητας της πολιτικής προστασίας σε τοτό. Πρακτικά, 

το ΕΠ θα καλείται να χρηματοδοτήσει όχι μόνο ενεργειακές και περιβαλλοντικές δράσεις όπως στην 

προηγούμενη και τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αλλά και ανάγκες για έργα και δράσεις 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της (διάβρωση ακτών, ερημοποίηση-

λειψυδρία, δασικές πυρκαγιες κλπ) 

6. Μεταφορές: Εδώ θα ενταχθούν όλα τα έργα υποδομών – δημόσια έργα όπως οδοποιία, 

σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, λιμάνια κλπ 

Ειδικά στα δύο τελευταία προγράμματα, μένει να αποσαφηνιστεί μετά τις παρατηρήσεις της Κομισόν αν 

τελικά οι δράσεις βιώσιμης κινητικότητας και πράσινων μεταφορών θα ενταχθούν στο ΕΠ μεταφορές ή στο 

αντίστοιχο για το περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή. Ρόλο θα παίξει σε αυτό και ποιες δράσεις θα 

ενταχθούν τελικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες. 

Ακόμη όπως και σήμερα, θα δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ΕΠ για τα προγράμματα 

εδαφικής (διασυνοριακής) συνεργασίας (Interreg κλπ). 

Τέλος, ακολουθούν τα 13 περιφερειακά προγράμματα της χώρας, δηλαδή τα ΕΠ: Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς 

Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και 

Κρήτης. Αναμένεται ενίσχυση  της περιφερειακής πολιτικής, καθώς πλέον οι 13 περιφέρειες θα μπορούν να 

διαχειριστούν σημαντικά αυξημένους πόρους, που αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 των συνολικών πόρων του 

νέου ΕΣΠΑ. 

Όπως έχει ήδη γίνει αναφερθεί συνοπτικά παραπάνω, οι 17 στόχοι της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της χώρας και συνεπώς του Δήμου 

Κιλελέρ. Αυτοί είναι (πηγή: www.statistics.gr/sdgs): 

 

 

 

https://www.euractiv.gr/section/periferiaki-politiki/news/ayto-einai-to-neo-espa-2021-2027-ola-ta-epicheirisiaka-programmata-i-nea-architektoniki-kai-ta-provlimata/
http://www.statistics.gr/sdgs
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Ο Στόχος 1 επιδιώκει :  

1.1 Έως το 2030, εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για όλους τους ανθρώπους παντού. 

1.2 Έως το 2030, μείωση, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, της αναλογίας ανδρών, γυναικών και 

παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν κάτω από όλες τις διαστάσεις της φτώχειας, σύμφωνα με 

τους εκάστοτε εθνικούς ορισμούς. 

1.3 Εφαρμογή κατάλληλων εθνικών συστημάτων και μέτρων κοινωνικής προστασίας για όλους, 

συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας, και επίτευξη, έως το 

2030, ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και των ευάλωτων. 

1.4 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί και ευάλωτοι, 

έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους καθώς και πρόσβαση σε βασικές 

υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης, όπως και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, στην 

κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροχρηματοδοτήσεων. 

1.5 Έως το 2030, οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των φτωχών και εκείνων που βρίσκονται σε 

ευάλωτη κατάσταση, μείωση της έκθεσης και της ευπάθειάς τους έναντι ακραίων φαινομένων 

που σχετίζονται με το κλίμα και άλλων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πιέσεων 

και καταστροφών. 

1.α Διασφάλιση σημαντικής κινητοποίησης πόρων από διάφορες πηγές, μέσω της ενισχυμένης 

αναπτυξιακής συνεργασίας  

1.β Δημιουργία σταθερών πολιτικών πλαισίων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τα 

οποία βασίζονται σε αναπτυξιακές στρατηγικές υπέρ των φτωχών και ευαίσθητες σε θέματα 

ισότητας των φύλων, για τη στήριξη της επιτάχυνσης των επενδύσεων σε δράσεις εξάλειψης της 

φτώχειας. 

 

Ο Στόχος 2 επιδιώκει :  

2.1 Έως το 2030, τερματισμός της πείνας και διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων, 

ιδίως των φτωχών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

2.2 Έως το 2030, τερματισμός όλων των μορφών κακής διατροφής, επιτυγχάνοντας, έως το 2025, 

τους διεθνώς συμφωνηθέντες στόχους για την καχεξία και την εξασθένηση των παιδιών ηλικίας 

κάτω των πέντε ετών, καθώς και αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών των έφηβων 

κοριτσιών, των εγκύων, των γυναικών που θηλάζουν και των ηλικιωμένων ανθρώπων. 

2.3 Εως το 2030, διπλασιασμός της αγροτικής παραγωγικότητας και των εισοδημάτων των 

μικροπαραγωγών τροφίμων, ιδίως των γυναικών, των αυτόχθονων λαών, των οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων, των βοσκών και των ψαράδων, μέσω της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης 

στη γη, άλλων παραγωγικών πόρων και εισροών, της γνώσης, των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, καθώς και  αγορών και ευκαιριών για προστιθέμενη αξία και μη αγροτική 

απασχόληση. 

2.4 Έως το 2030, διασφάλιση της χρήσης βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων και της 

εφαρμογής ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την 

παραγωγή, που συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων, που ενισχύουν την ικανότητα 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην ξηρασία, στις 

πλημμύρες και άλλες καταστροφές, και που βελτιώνουν σταδιακά την ποιότητα της γης και του 

εδάφους. 

2.5 Έως το 2020, διατήρηση της γενετικής ποικιλίας των σπόρων, των καλλιεργούμενων φυτών, 

των εκτρεφόμενων και των οικόσιτων ζώων  και των συγγενικών τους άγριων ειδών, μέσω της 

σωστής διαχείρισης, της χρήσης δια περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και προαγωγή 

της πρόσβασης στη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη 

χρήση των γενετικών πόρων και της συναφούς παραδοσιακής γνώσης, με βάση τα διεθνώς 

συμφωνηθέντα. 

2.α Αύξηση των επενδύσεων, μέσω της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, στις υποδομές της 

υπαίθρου, στην αγροτική έρευνα και στις υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, στην τεχνολογική 
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ανάπτυξη και στις τράπεζες φυτικών και ζωικών γονιδίων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγροτική 

παραγωγική ικανότητα στις αναπτυσσόμενες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

2.β Διόρθωση και αποτροπή εμπορικών περιορισμών και στρεβλώσεων στις παγκόσμιες 

γεωργικές αγορές, μέσω της παράλληλης εξάλειψης όλων των μορφών εξαγωγικών γεωργικών 

επιδοτήσεων και όλων των εξαγωγικών μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την 

εντολή του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα. 

2.γ Υιοθέτηση μέτρων που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών των βασικών 

προϊόντων διατροφής και των παραγώγων τους και διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικές με τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται 

με τα αποθέματα τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο περιορισμός της ακραίας αστάθειας 

των τιμών. 

 

Ο Στόχος 3 επιδιώκει :  

3.1 Έως το 2030, μείωση του ποσοστού της παγκόσμιας μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερους 

από 70 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις. 

3.2 Έως το 2030, τερματισμός των αποτρέψιμων θανάτων νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των 

πέντε ετών,  με στόχο όλες οι χώρες να μειώσουν τη νεογνική θνησιμότητα στους  12 θανάτους 

ανά 1,000 γεννήσεις και την παιδική, κάτω των πέντε ετών, θνησιμότητα  στους 25 θανάτους ανά 

1,000  γεννήσεις. 

3.3 Έως το 2030, τερματισμός των επιδημιών του AIDS, της φυματίωσης, της ελονοσίας και 

άλλων παραμελημένων τροπικών ασθενειών, και καταπολέμηση της ηπατίτιδας, των ασθενειών 

που μεταδίδονται μέσω του νερού καθώς και άλλων μεταδοτικών ασθενειών. 

3.4 Έως το 2030, μείωση κατά το ένα τρίτο της πρόωρης θνησιμότητας από μη-μεταδοτικές 

ασθένειες μέσω της πρόληψης και της θεραπείας, και προώθηση της ψυχικής υγείας και 

ευημερίας. 

3.5 Ενίσχυση της πρόληψης και της θεραπείας της κατάχρησης ουσιών, συμπεριλαμβανομένης 

της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. 

3.6 Έως το 2020, μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από τροχαία 

ατυχήματα. 

3.7 Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, της 

ενημέρωσης και  εκπαίδευσης, και της ενσωμάτωσης της αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές 

στρατηγικές και προγράμματα. 

3.8 Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 

οικονομικών κινδύνων, πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και πρόσβαση 

όλων σε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά και προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια. 

3.9 Έως το 2030, διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων και των 

ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση 

του αέρα, των υδάτων και του εδάφους. 

3.α Ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 

τον Έλεγχο του Καπνού σε όλες τις χώρες, ως ενδείκνυται. 

3.β Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης εμβολίων και φαρμάκων για μεταδοτικές και μη 

ασθένειες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, και παροχή πρόσβασης σε 

προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια, σύμφωνα με τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη 

Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων 

χωρών να κάνουν πλήρη χρήση των διατάξεων της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS) αναφορικά με τις ευελιξίες που παρέχονται για 

την προστασία της δημόσιας υγείας, και ιδίως για την πρόσβαση όλων σε φαρμακευτική αγωγή. 

3.γ Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία και των προσλήψεων, ανάπτυξη, 

εκπαίδευση και διατήρηση του υγειονομικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά 

κράτη. 

3.δ Ενίσχυση της ικανότητας όλων των χωρών, και ιδίως των αναπτυσσόμενων, για την έγκαιρη 

προειδοποίηση, τη μείωση και τη διαχείριση των εθνικών και παγκόσμιων κινδύνων για την 

υγεία. 
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Ο Στόχος 4 επιδιώκει :  

4.1 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα ολοκληρώνουν μία ελεύθερη, 

ισότιμη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που οδηγεί σε  αντίστοιχα και 

τελεσφόρα μαθησιακά αποτελέσματα. 

4.2 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική 

προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα και εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

4.3 Έως το 2030, διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες σε 

προσιτή και ποιοτική τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων. 

4.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν 

τις κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα. 

4.5 Έως το 2030, εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και διασφάλιση 

της ισότιμης πρόσβασης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, 

για τους ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των αυτόχθονων 

πληθυσμών και των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. 

4.6 Έως το 2030, διασφάλιση ότι η νεολαία στο σύνολό της καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό 

ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα πετύχουν τον γραμματισμό και τον αριθμητισμό. 

4.7 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα 

καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, 

μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και 

της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της 

πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

4.α Οικοδόμηση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του φύλου, και 

παροχή ασφαλών, ειρηνικών, συμμετοχικών και αποδοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για 

όλους. 

4.β Έως το 2020, ουσιαστική επέκταση, σε παγκόσμιο επίπεδο, του αριθμού των διαθέσιμων 

υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες, στα μικρά 

νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις αφρικανικές χώρες, έτσι ώστε να προωθηθούν οι 

εγγραφές στην ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της επαγγελματικής κατάρτισης, 

των τεχνολογιών της πληροφορίας και  επικοινωνίας, καθώς και τεχνικών, μηχανολογικών και 

επιστημονικών προγραμμάτων, στις ανεπτυγμένες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. 

4.γ Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της προσφοράς καταρτισμένων δασκάλων, μέσω, μεταξύ 

άλλων, της διεθνούς συνεργασίας για την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά νησιωτικά 

αναπτυσσόμενα κράτη. 

 

Ο Στόχος 5 επιδιώκει :  

5.1 Τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών και κοριτσιών, οπουδήποτε. 

5.2 Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και κοριτσιών, τόσο στην ιδιωτική 

όσο και στη δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων καθώς και της 

σεξουαλικής και κάθε άλλου είδους εκμετάλλευσης. 

5.3 Εξάλειψη όλων των  επιβλαβών πρακτικών, όπως ο παιδικός, πρόωρος και καταναγκαστικός 

γάμος καθώς και ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

5.4 Αναγνώριση και εκτίμηση της μη αμειβόμενης φροντίδας και οικιακής εργασίας, μέσω της 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας, και της 

προαγωγής της κοινής ευθύνης μέσα σε ένα νοικοκυριό και στην οικογένεια, ανάλογα με τις 

εκάστοτε εθνικές ιδιαιτερότητες.   

5.5 Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής καθώς και των ισότιμων 

ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην 

πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή. 

5.6 Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία καθώς και 

διασφάλιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, όπως έχει συμφωνηθεί με βάση το Πρόγραμμα 

Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης 

του Πεκίνου, και τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης. 

5.α Δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα παράσχουν στις γυναίκες ίσα δικαιώματα ως 

προς τους οικονομικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση στην ιδιοκτησία, στον έλεγχο της γης και 

άλλων μορφών ιδιοκτησίας, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στις κληρονομιές και στους 

φυσικούς πόρους, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία. 

5.β Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας γενικής εφαρμογής, και ιδίως της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών, προωθώντας έτσι την ενδυνάμωση  των γυναικών. 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

5.γ Υιοθέτηση και ενίσχυση ορθών πολιτικών και εφαρμόσιμων νομοθεσιών που αποβλέπουν 

στην προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών 

σε όλα τα επίπεδα. 

 

Ο Στόχος 6 επιδιώκει :  

6.1 Έως το 2030, επίτευξη καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο 

νερό για όλους.  

6.2 Έως το 2030, επίτευξη επαρκούς και ισότιμης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις/συστήματα 

υγιεινής για όλους, βάζοντας τέλος στην «ανοιχτή αφόδευση», δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών καθώς και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις. 

6.3 Έως το 2030, βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης της ρύπανσης, της 

εξάλειψης των απορρίψεων, της ελαχιστοποίησης της απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών και 

υλικών, της μείωσης, κατά το ήμισυ, του ποσοστού των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, 

καθώς και της σημαντικής αύξησης της ανακύκλωσης και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης 

του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

6.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος σε όλους τους 

τομείς και διασφάλιση της βιώσιμης άντλησης και προμήθειας πόσιμου νερού, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται 

από την έλλειψη νερού. 

6.5 Έως το 2030, εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, σε όλα τα 

επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, ως ενδείκνυται. 

6.6 Έως το 2020, προστασία και αποκατάσταση των υδατικών οικοσυστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων, των ποταμών, των 

υδροφόρων οριζόντων και των λιμνών. 

6.α Έως το 2030, επέκταση της διεθνούς συνεργασίας και υποστήριξη της οικοδόμησης-

ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών σε δραστηριότητες και προγράμματα που σχετίζονται 

με το νερό και την υγιεινή, όπως τη συλλογή υδάτων, την αφαλάτωση, την αποδοτικότητα χρήσης 

των υδατικών πόρων, την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, και τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης ύδατος. 

6.β Στήριξη και ενδυνάμωση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη βελτίωση της 

διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής. 

 

Ο Στόχος 7 επιδιώκει :  

7.1 Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες 

υπηρεσίες ενέργειας. 

7.2 Έως το 2030, σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 

παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. 

7.3 Έως το 2030, διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας. 

7.α Έως το 2030, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

έρευνα και τη τεχνολογία καθαρής ενέργειας –συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των προηγμένων και καθαρών τεχνολογιών 

ορυκτών καυσίμων – και να προωθηθούν οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες 

καθαρής ενέργειας. 

7.β Έως το 2030, επέκταση των υποδομών και αναβάθμιση της τεχνολογίας για την παροχή 

σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως 

στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στα  μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά καθώς και στα 

περίκλειστα αναπτυσσόμενα κράτη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξής τους. 

 

Ο Στόχος 8 επιδιώκει 

8.1 Διατήρηση της κατά κεφαλήν οικονομικής ανάπτυξης με βάση τις εθνικές περιστάσεις, και 

ιδίως όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες διατήρηση τουλάχιστον του 7% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ετησίως. 

8.2 Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων οικονομικής παραγωγικότητας, μέσω της διαφοροποίησης, 

της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας, στρέφοντας την προσοχή σε τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και έντασης εργασίας. 

8.3 Προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στην ανάπτυξη, οι οποίες στηρίζουν τις 

παραγωγικές δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την 

επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και ενθαρρύνουν την 

επισημοποίηση και την ανάπτυξη των  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω 

της πρόσβασής τους σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

8.4 Έως το 2030,  βαθμιαία βελτίωση της αποδοτικότητας των παγκόσμιων πόρων σε σχέση με 

την κατανάλωση και παραγωγή, και προσπάθεια διαχωρισμού της οικονομικής ανάπτυξης από 

την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Δεκαετές Πλαίσιο Προγράμματος για τη 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, με τις ανεπτυγμένες χώρες να ηγούνται του εγχειρήματος 

αυτού. 

8.5 Έως το 2030,  επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων 

εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων και 

των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.   

8.6 Έως το 2020, ουσιαστική μείωση του ποσοστού των νέων που δεν απασχολούνται, 

μορφώνονται ή εκπαιδεύονται. 

8.7Ανάληψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, 

τον τερματισμό της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, τη διασφάλιση της 

απαγόρευσης και εξάλειψης των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της στρατολόγησης και της χρησιμοποίησης παιδιών-στρατιωτών, και τον τερματισμό, έως το 

2025, όλων των μορφών παιδικής εργασίας. 

8.8 Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους 

τους εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών, και ιδίως των γυναικών 

μεταναστριών καθώς και εκείνων που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. 

8.9 Έως το 2030,  σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τον βιώσιμο τουρισμό, ο 

οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας και προάγει τους τοπικούς πολιτισμούς και προϊόντα. 

8.10 Ενίσχυση της ικανότητας των εγχώριων χρηματοπιστωτικών θεσμών προκειμένου να 

ενθαρρυνθεί και να διευρυνθεί η πρόσβαση σε τραπεζικές, ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες για όλους. 

8.α Αύξηση της υποστήριξης της πρωτοβουλίας Βοήθεια για το Εμπόριο (Αid For Trade) για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μέσω του Ενισχυμένου 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την Τεχνική Συνδρομή σε θέματα Εμπορίου στις Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες Χώρες. 

8.β Έως το 2020,  ανάπτυξη και θέση σε εφαρμογή μίας παγκόσμιας στρατηγικής για την 

απασχόληση των νέων και εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου Απασχόλησης της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας. 

 

Ο Στόχος 9 επιδιώκει 

9.1 Δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και διασυνοριακών υποδομών, για τη στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας στην προσιτή και ισότιμη 

πρόσβαση σε αυτές για όλους. 

9.2 Προαγωγή της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης βιομηχανοποίησης και ουσιαστική αύξηση, 

έως το 2030, του ποσοστού της απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο και του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος, σε συνάρτηση με τις εθνικές περιστάσεις, καθώς και διπλασιασμός του 

ποσοστού απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

9.3 Aύξηση της πρόσβασης των μικρής-κλίμακας βιομηχανικών και άλλων  επιχειρήσεων, ιδίως 

των αναπτυσσόμενων χωρών, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις, 

και ενσωμάτωσή τους στις αλυσίδες αξίας και στις αγορές. 

9.4 Έως το 2030,  αναβάθμιση υποδομών και μετασκευή βιομηχανιών προκειμένου αυτές να 

καταστούν βιώσιμες, αυξάνοντας την αποδοτική χρήση των πόρων και ενθαρρύνοντας την 

υιοθέτηση περισσότερο καθαρών και περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών 

μεθόδων, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση, προς αυτή την κατεύθυνση, με βάση τις 

δυνατότητές τους. 

9.5 Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων του 

βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες, συμπεριλαμβανομένου, 

έως το 2030, της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ουσιαστικής αύξησης του αριθμού των 

εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, κατά 1 εκατομμύριο, καθώς και της 

αύξησης των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

9.α Διευκόλυνση της ανάπτυξης των βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, μέσω ενισχυμένης χρηματοοικονομικής, τεχνολογικής και τεχνικής υποστήριξης σε χώρες 

της Αφρικής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και 

τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. 

9.β Στήριξη της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον πολιτικής που θα στηρίζει, 

μεταξύ άλλων, τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την προστιθέμενη αξία των εμπορευμάτων. 

9.γ Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, 

και επιδίωξη για την παροχή καθολικής και προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες έως το 2020. 
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Ο Στόχος 10 επιδιώκει 

10.1 Έως το 2030,  προοδευτική επίτευξη και διατήρηση της αύξησης του εισοδήματος για το 

κατώτερο  40% του πληθυσμού με ρυθμό  υψηλότερο  του μέσου εθνικού. 

10.2 Έως το 2030,  ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 

ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, 

θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης. 

10.3 Διασφάλιση των ισότιμων ευκαιριών και μείωση των αποτελεσμάτων των ανισοτήτων, 

μέσω, μεταξύ άλλων, της εξάλειψης νόμων, πολιτικών και πρακτικών που επιτρέπουν διακρίσεις, 

και της προαγωγής των κατάλληλων νομοθεσιών, πολιτικών και δράσεων σε σχέση με αυτό το 

θέμα. 

10.4 Υιοθέτηση πολιτικών, ιδιαίτερα φορολογικών και μισθολογικών, καθώς και πολιτικών 

κοινωνικής προστασίας, και προοδευτική επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας. 

10.5 Βελτίωση της ρύθμισης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών 

αγορών και ιδρυμάτων, και ενίσχυση της εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων. 

10.6 Διασφάλιση της ενισχυμένης εκπροσώπησης και φωνής των αναπτυσσόμενων χωρών στη 

λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, προκειμένου 

να παρέχονται πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και νομιμοποιημένοι θεσμοί. 

10.7 Διευκόλυνση της μεθοδικής, ασφαλούς, ομαλής και υπεύθυνης μετανάστευσης και της 

κινητικότητας των ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής σχεδιασμένων και καλά διαχειριζόμενων 

μεταναστατευτικών πολιτικών. 

10.α Εφαρμογή της αρχής της ειδικής και διαφοροποιημένης διαχείρισης προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις συμφωνίες 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

10.β Ενθάρρυνση της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας και των χρηματικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επενδύσεων, σε κράτη όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη 

ανάγκη, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις  αφρικανικές χώρες καθώς και στα μικρά 

αναπτυσσόμενα περίκλειστα και νησιωτικά κράτη, σύμφωνα με τα εθνικά τους σχέδια και 

προγράμματα. 

10.γ Έως το 2030,  μείωση, σε ποσοστό λιγότερο του 3%, των εξόδων συναλλαγής για τα 

εμβάσματα των μεταναστών, και εξάλειψη των ροών εμβασμάτων με κόστος που υπερβαίνει το 

5%. 

 

Ο Στόχος 11 επιδιώκει 

11.1 Έως το 2030,  διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή στέγαση και 

βασικές υπηρεσίες, και αναβάθμιση των φτωχογειτονιών. 

11.2 Έως το 2030,  παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων 

μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των 

δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε 

ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι 

ηλικιωμένοι. 

11.3 Έως το 2030,  βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης για όλους 

καθώς και των ικανοτήτων για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και 

διαχείριση των ανθρώπινων οικισμών για όλες τις χώρες. 

11.4 Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 

11.5 Έως το 2030,  σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και του αριθμού των πληγέντων 

από  φυσικές καταστροφές, καθώς και των άμεσων οικονομικών απωλειών σε σχέση με το 

παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με το νερό καταστροφών, εστιάζοντας στην προστασία 

των φτωχών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. 

11.6 Έως το 2030,  μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των 

πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και 

άλλων αποβλήτων. 

11.7 Έως το 2030,  παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και 

προσβάσιμους  πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους 

ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. 

11.α Υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ των 

αστικών,  περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης του εθνικού και 

περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

11.β Έως το 2020,  ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών 

που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην  

κοινωνική ένταξη, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές, καθώς και 

ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα 
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επίπεδα, σύμφωνα με το Πλαίσιο Sendai για τη Μείωση των Κινδύνων από Καταστροφές 2015-

2030. 

11.γ Υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, μέσω οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, 

για την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων με τη χρήση τοπικών υλών. 

 

Ο Στόχος 12 επιδιώκει 

12.1 Εφαρμογή του Δεκαετούς Πλαισίου Προγραμμάτων για τα Πρότυπα Βιώσιμης 

Κατανάλωσης και Παραγωγής, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση, με τις ανεπτυγμένες 

να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τις ικανότητες των 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

12.2 Έως το 2030, επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και της επαρκούς χρήσης των φυσικών 

πόρων. 

12.3 Έως το 2030, μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων 

παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και καταναλωτών, καθώς και μείωση των απωλειών 

τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 

έπειτα από τη συγκομιδή. 

12.4 Έως το 2020, επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των χημικών και όλων των 

αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια, και 

σημαντική μείωση των εκπομπών τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

12.5 Έως το 2030, ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της 

μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. 

12.6 Ενθάρρυνση των εταιρειών, ιδίως των μεγάλων και υπερεθνικών, να υιοθετήσουν βιώσιμες 

πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στις εκθέσεις τους. 

12.7 Προαγωγή των βιώσιμων πρακτικών δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις εθνικές 

πολιτικές και τις προτεραιότητες. 

12.8 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι παντού έχουν την απαραίτητη ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και έναν τρόπο ζωής σε αρμονία με τη 

φύση. 

12.α Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να ενισχύσουν την επιστημονική και 

τεχνολογική τους ικανότητα, που θα τις ωθήσει προς ένα πιο βιώσιμο πρότυπο κατανάλωσης και 

παραγωγής. 

12.β Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση εργαλείων παρακολούθησης του αντίκτυπου της βιώσιμης 

ανάπτυξης στον βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί την τοπική 

κουλτούρα και προϊόντα. 

12.γ Εξορθολογισμός των μη αποδοτικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες 

ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση, εξαλείφοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς, σύμφωνα 

με τις εθνικές περιστάσεις, και μεταξύ άλλων, μέσω της αναδιάρθρωσης της φορολογίας και της 

κατάργησης των επιζήμιων επιδοτήσεων, όπου υπάρχουν, ώστε να αποτυπώνονται οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών και ελαχιστοποιώντας τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις 

στην ανάπτυξή τους με τρόπο που να προστατεύονται οι φτωχοί και οι πληγείσες κοινότητες. 

 

Ο Στόχος 13 επιδιώκει 

13.1 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών έναντι 

των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. 

13.2 Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και 

σχεδιασμούς. 

13.3 Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής 

ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την 

προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση 

13.α Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες μέρη της Σύμβασης-

Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, σχετικά με τον στόχο για την από 

κοινού ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το 2020, μέσω διαφόρων πηγών, 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο της ανάληψης 

ουσιαστικών δράσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων και διαφάνειας στην εφαρμογή, και την 

πλήρη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποίησής του το 

συντομότερο δυνατό. 

13.β Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων 

των γυναικών, των νέων καθώς και των τοπικών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 
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Ο Στόχος 14 επιδιώκει 

14.1 Έως το 2025, πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως 

της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 

απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες. 

14.2 Έως το 2020, βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, μέσω της ενίσχυσης της 

ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί. 

14.3 Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των ωκεανών, μέσω της 

ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

14.4 Έως το 2020, αποτελεσματική ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής και τερματισμός της 

υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, των καταστρεπτικών αλιευτικών 

τεχνικών, καθώς και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βασισμένων στην επιστήμη, έτσι ώστε 

να αποκατασταθούν τα αποθέματα αλιευμάτων το συντομότερο δυνατό, τουλάχιστον σε επίπεδα 

που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, όπως καθορίζονται από τα 

βιολογικά τους χαρακτηριστικά. 

14.5 Έως το 2020, διατήρηση τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, 

σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο και με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 

στοιχεία. 

14.6 Έως το 2020, απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών επιδοτήσεων αλιείας, οι οποίες 

συντελούν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπερεκμετάλλευση, εξάλειψη των 

επιδοτήσεων που συντελούν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, και αποφυγή της 

εισαγωγής νέων τέτοιων επιδοτήσεων, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η κατάλληλη και 

αποτελεσματική ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων και λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των διαπραγματεύσεων που 

διενεργούνται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τις αλιευτικές 

επιδοτήσεις. 

14.7 Έως το 2030, αύξηση των οικονομικών ωφελειών για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα 

κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων, μέσω 

της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του τουρισμού. 

14.α Αύξηση της επιστημονικής γνώσης, ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων και μεταφορά 

της θαλάσσιας τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα Κριτήρια και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

σχετικά με τη Μετάδοση της Θαλάσσιας Τεχνολογίας της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής 

Επιτροπής, έτσι ώστε να βελτιωθεί η υγεία των ωκεανών και να ενισχυθεί η συμβολή της 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των μικρών 

αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. 

14.β Παροχή πρόσβασης των παραδοσιακών αλιέων μικρής κλίμακας στους θαλάσσιους πόρους 

και τις αγορές. 

14.γ Ενίσχυση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των πόρων τους, μέσω 

της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

για το Δίκαιο της Θάλασσας, η όποια παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη 

χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, όπως αναφέρεται στην παρ. 158 του κειμένου 

αποτελεσμάτων της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τίτλο 

«Το μέλλον που θέλουμε». 

 

Ο Στόχος 15 επιδιώκει 

15.1 Έως το 2020, διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των 

χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών 

τους, ιδίως των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών και των ξηρών ζωνών, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες. 

15.2 Έως το 2020, προαγωγή της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των 

δασών, τερματισμός της αποψίλωσης, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και 

ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης παγκοσμίως. 

15.3 Έως το 2030, καταπολέμηση της απερήμωσης, αποκατάσταση υποβαθμισμένων γαιών και 

εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που επηρεάζονται από την απερήμωση, την 

ξηρασία και τις πλημμύρες, και επιδίωξη της επίτευξης ενός κόσμου με μηδενική υποβάθμιση 

της γης. 

15.4 Έως το 2030, διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων 

συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά τους να 

παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

15.5 Ανάληψη επείγουσας και ουσιαστικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης των φυσικών 

οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας καθώς και την προστασία και την 

πρόληψη, έως το 2020, της εξαφάνισης απειλούμενων ειδών. 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

15.6 Προαγωγή του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που προέρχονται από τη 

χρήση των γενετικών πόρων και προαγωγή της κατάλληλης πρόσβασης σε τέτοιους πόρους, όπως 

έχει συμφωνηθεί διεθνώς. 

15.7 Ανάληψη άμεσης δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της παράνομης 

διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, και την αντιμετώπιση τόσο 

της προσφοράς όσο και της ζήτησης παράνομων προϊόντων χλωρίδας και πανίδας. 

15.8 Έως το 2020, θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και τη σημαντική μείωση 

του αντίκτυπου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, 

και τον έλεγχο ή εξάλειψη των κυριότερων από αυτά τα είδη.   

15.9 Έως το 2020, ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον 

εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και 

υπολογισμούς μείωσης της φτώχειας. 

15.α Κινητοποίηση και σημαντική αύξηση των οικονομικών πόρων από όλες τις πηγές για τη 

διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 

15.β Κινητοποίηση σημαντικών πόρων από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα για τη 

χρηματοδότηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και παροχή επαρκών κινήτρων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προωθήσουν τέτοιου είδους διαχείριση, 

συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της αναδάσωσης. 

15.γ Ενίσχυση της παγκόσμιας στήριξης των προσπαθειών καταπολέμησης της λαθροθηρίας και 

της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών, αυξάνοντας την ικανότητα των τοπικών 

κοινοτήτων να επιδιώκουν ευκαιρίες βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης.   

 

Ο Στόχος 16 επιδιώκει 

16.1 Σημαντική μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων παντού. 

16.2 Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 

όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά. 

16.3 Προαγωγή του κράτους δικαίου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και διασφάλιση της ισότιμης 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους. 

16.4 Έως το 2030, σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων, ενίσχυση της 

ανάκτησης και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε μορφής 

οργανωμένου εγκλήματος. 

16.5 Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας. 

16.6 Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα. 

16.7 Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής 

λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. 

16.8 Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς 

παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

16.9 Έως το 2030, παροχή νομικής ταυτότητας σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ληξιαρχικής 

καταχώρησης των γεννήσεων. 

16.10 Διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες και προστασία των θεμελιωδών 

ελευθεριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς συμφωνίες. 

16.α Ενίσχυση των σχετικών εθνικών θεσμών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την 

οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την 

πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. 

16.β Προαγωγή και εφαρμογή νόμων που δεν δημιουργούν διακρίσεις και πολιτικών βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

Ο Στόχος 17 επιδιώκει 

Χρηματοδότηση 

17.1 Ενίσχυση της κινητοποίησης εγχώριων πόρων, μέσω της διεθνούς στήριξης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί η εγχώρια ικανότητα για τη συλλογή φόρων 

και άλλων εσόδων. 

17.2 Πλήρης εφαρμογή, από τις ανεπτυγμένες χώρες, των δεσμεύσεών τους για την παροχή 

επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης αρκετών ανεπτυγμένων 

χωρών για επίτευξη του στόχου παροχής 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος  για 

επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ/ΑΕΕ) προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και  0,15% έως 

0,20% της ΕΑΒ/ΑΕΕ  προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι χώρες που παρέχουν Επίσημη 

Αναπτυξιακή Βοήθεια ενθαρρύνονται να θέσουν ως στόχο τους την παροχή τουλάχιστον του 

0,20% της ΕΑΒ/ΑΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

17.3 Κινητοποίηση επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων για τις αναπτυσσόμενες χώρες από 

πολλαπλές πηγές. 

17.4 Βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να επιτύχουν τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα του χρέους τους, μέσω συντονισμένων πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση 

της χρηματοδότησης, ελάφρυνσης και αναδιάρθρωσης του χρέους, ως ενδείκνυται, καθώς και 
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αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών προκειμένου να 

μειωθεί η αδυναμία εξόφλησής του. 

17.5 Υιοθέτηση και εφαρμογή καθεστώτων προώθησης των επενδύσεων για τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. 

Τεχνολογία 

17.6 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου καθώς και των τριγωνικών 

περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών σε θέματα σχετικά με την πρόσβαση στην επιστήμη, 

την τεχνολογία και την καινοτομία, και ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων με αμοιβαία 

συμφωνηθέντες όρους, μέσω ενός βελτιωμένου συντονισμού των υπαρχόντων μηχανισμών, ιδίως 

σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, καθώς και μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού τεχνολογικής 

διευκόλυνσης. 

17.7 Προαγωγή της ανάπτυξης, μεταφοράς, διάδοσης και διάχυσης περιβαλλοντικά ορθών 

τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ευνοϊκούς και προτιμησιακούς όρους, όπως έχουν 

αμοιβαία συμφωνηθεί. 

17.8 Έως το 2017, πλήρης λειτουργία της τράπεζας τεχνολογίας (technology bank) και του 

μηχανισμού οικοδόμησης ικανότητας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και ενδυνάμωση της χρήσης των βασικών 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, και ιδίως των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας.  

Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

17.9 Ενίσχυση της διεθνούς στήριξης για την εφαρμογή αποτελεσματικής και στοχοθετημένης 

οικοδόμησης ικανότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προωθηθούν εθνικά 

σχέδια εφαρμογής όλων των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω, μεταξύ άλλων, της 

συνεργασίας Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου καθώς και των τριγωνικών συνεργασιών.   

Εμπόριο 

17.10 Προαγωγή ενός καθολικού, βάσει κανόνων, ανοικτού, απαλλαγμένου από διακρίσεις και 

ισότιμου πολυμερούς συστήματος εμπορίου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, μέσω της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της 

Ντόχα.   

17.11 Σημαντική αύξηση των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως έχοντας ως στόχο 

τον διπλασιασμό του μεριδίου των παγκόσμιων εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 

μέχρι το 2020. 

17.12 Έγκαιρη υλοποίηση της εφαρμογής της πρόσβασης στις απαλλαγμένες από δασμούς και 

ποσοστώσεις αγορές, σε διαρκή βάση, για όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με 

τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, διασφαλίζοντας ότι οι προτιμησιακοί 

κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι 

διαφανείς και απλοί και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές. 

 

Συστημικά προβλήματα 

Θεσμική και πολιτική συνοχή 

17.13 Ενίσχυση της παγκόσμιας μακροοικονομικής σταθερότητας, μέσω του  συντονισμού και 

της συνοχής των πολιτικών που ακολουθούνται. 

17.14 Ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

17.15 Σεβασμός του πολιτικού χώρου και της ηγεσίας, κάθε χώρας, αναφορικά με τη θέσπιση και 

εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Πολυμερείς εταιρικές συνεργασίες 

17.16 Ενίσχυση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία συμπληρώνεται 

από πολυμερείς συμπράξεις που κινητοποιούν και μοιράζονται τη γνώση, την 

εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνολογία και τους χρηματοδοτικούς πόρους, προκειμένου να στηριχθεί 

η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις χώρες, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. 

17.17 Ενθάρρυνση και προώθηση των αποτελεσματικών συμπράξεων του δημοσίου,  του 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με βάση την εμπειρία και τις 

στρατηγικές άντλησης πόρων που παρέχουν οι συμπράξεις. 

Στοιχεία, έλεγχος και αξιοπιστία 

17.18 Έως το 2020, ενίσχυση της υποστήριξης της οικοδόμησης ικανότητας των 

αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των 

μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά η 

διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων, διαχωρισμένων κατά 

εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα, μεταναστευτικό στάτους, αναπηρία, γεωγραφική 

τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα εκάστοτε εθνικά πλαίσια. 
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17.19 Έως το 2030, αξιοποίηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη  μετρήσεων 

της προόδου της βιώσιμης ανάπτυξης συμπληρωματικών του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 

και υποστήριξη της οικοδόμησης στατιστικής ικανότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 
 

 

 

Τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία στην παρούσα περίοδο είναι τα εξής (πηγή : 

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_all&term=&pg=1): 

 

ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) 

Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2023 (με δυνατότητα παράτασης) 

Στόχοι : Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

- η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Συνδέ-

σμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφά-

λεια και ποιότητα ζωής των πολιτών, 

- η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης 

εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

και της τοπικής οικονομίας, 

- η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η 

στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

- η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με 

τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού, 

- η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού 

της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. 

Σκοπός : Έχοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των 

νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, 

για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την 

εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από 

την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19. 

Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμ-

βολικό 

όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού ανα-

πτυξιακής 

προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω 

- μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και 

της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, 

- κατασκευής τεχνικών έργων, 

- της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, 

- οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, 

των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απα-

σχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολι-

τική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητι-

σμός. 

Προϋπολογισμός : 2.500.000.000 ευρώ (χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.)) 

Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση Αριθμ. 22766/09-04-2020 - ΦΕΚ 1386/Β'/14-04-2020 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Υπουργείο Εσωτερικών 

Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τηλέφωνα: 

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_all&term=&pg=1
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=89
http://www.mou.gr/elibrary/PNP22766_FEKB1386_14.04.2020_AntonisTritsis.pdf
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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- 213 1364974 

- 213 1364716 

- 213 1364706 

Παρατηρήσεις : - Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και δεν μεταφέρονται σε αντίστοιχα 

περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταφέρονται στο σύνολο τους 

στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας. 

- Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δυνητικοί δικαιούχοι που υ-

πέβαλαν αιτήματα ένταξης σε προσκλήσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μπορούν να απο-

σύρουν αιτήματα ή να ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων ένταξης, εφόσον δεν επιθυμούν την υ-

λοποίηση του έργου. 

- Αιτήματα προς ένταξη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙ-

ΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία έως την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση ένταξης, εξετάζονται με βάση τα όσα ίσχυαν κατά την υποβολή τους και χρηματο-

δοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας. 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://eyde.ypes.gr/tritsis/  

 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) 

Περίοδος εφαρμογής : 2018 – 2022 

Στόχοι : Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι: 

- η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη 

- η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων 

- η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων, της προσπελασιμότητας 

με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και προστασίας από φυσικές καταστροφές 

- η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο επίτευξης του 

κατωτέρω σκοπού. 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς: 

- ύδρευσης 

- αποχέτευσης 

- αντιπλημμυρικής προστασίας 

- αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές 

- αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

- αγροτικής οδοποιίας 

- ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης 

- Η βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυ-

μάτων 

- Η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κά-

λυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό 

- Οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές 

- Οι δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας 

- Οι δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 2.000.000.000 

Θεσμικό πλαίσιο : - ΚΥΑ 13022 / ΦΕΚ 1377/Β/24.04.2018 

- ΚΥΑ 44173 / ΦΕΚ 3656/Β/27.08.2018 (σχετικό αρχείο) 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-1  

https://eyde.ypes.gr/tritsis/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=1
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/kya13022-24042018-%CE%921377ProgrFilodimosI.pdf
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-1
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=66  

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. 

Περίοδος εφαρμογής : 2018 – 2022 

Στόχοι : - Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης 

- Η βελτίωση των υποδομών 

- Η αύξηση της απασχόλησης 

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων 

Σκοπός : Χρηματοδότηση δήμων για:έργα, προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 

α) Τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος – περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως: 

1. Κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων 

- τεχνικών υποδομών 

- προστασίας του περιβάλλοντος 

- αναβάθμισης της ποιότητας ζωής 

2. Χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω 

3. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. 

β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων – περιλαμβάνονται πα-

ρεμβάσεις όπως: 

1. Κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών 

υποδομών 

2. Χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω 

Προϋπολογισμός : 300.000.000 € 

Θεσμικό πλαίσιο : - Αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018: "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια έντα-

ξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα" και η τροποποίησή της. (σχε-

τικό αρχείο) 

Ιστοχώρος προγράμματος 

: 
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2  

 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟ-

ΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Οι στόχοι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι: 

Α. Για τις Μεταφορές: 

- Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μετα-

φορών (ΔΕΔ-Μ), οδικών και σιδηροδρομικών και περαιτέρω ανάπτυξη/ αναβάθμιση του αναλυ-

τικού ΔΕΔ-Μ, με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμέ-

νων και αεροδρομίων 

- Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών 

(σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ και τα εμπορευματικά κέντρα, ο-

δικές συνδέσεις διευρωπαϊκών λιμανιών και αεροδρομίων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώ-

ρας) 

http://www.eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=66
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=2
https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apof4748-20022018.pdf
https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apof4748-20022018.pdf
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=3
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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- Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών (οδική ασφάλεια, ασφάλεια ναυσιπλοΐας και λιμενι-

κών εγκαταστάσεων, ασφάλεια αεροναυτιλίας) 

-Ανάπτυξη και επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων 

σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) 

Β. Για το Περιβάλλον: 

- Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς των Απο-

βλήτων και των Υδάτων 

- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

- Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 

- Βιώσιμη αστική ανάπτυξη - Αστική αναζωογόνηση 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι: 

Α. Προστασία του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, ανάπτυξη, 

εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Β. Συμβολή στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας 

και τη μείωση του θορύβου, προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω ανάπτυξης συστημά-

των μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (προαστιακός, μετρό, τραμ). 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 

Οι ενδεικτικές δράσης του προγράμματος είναι: 

- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων 

- Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

όλους τους τομείς 

- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύ-

νων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και α-

ντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων 

- Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω 

δράσεων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στους τομείς των απο-

βλήτων και των υδάτων, εμβληματικών παρεμβάσεων για βελτίωση και αναζωογόνηση του αστι-

κού περιβάλλοντος και στοχευμένων δράσεων για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περιορι-

σμό του θορύβου και προστασία της βιοποικιλότητας 

Προϋπολογισμός : 5.516.191.842 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : - Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) 

- Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 που αφορά 

στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-

φόρος Ανάπτυξη» 

2014-2020 (CCI 2014GR16M1OP001), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό C(2017) 8399 

final/6-12-2017 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετικό αρχείο) 

Ιστοχώρος προγράμματος 

: 
http://www.ymeperaa.gr  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx  

 

Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιχορήγηση για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών 

βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 

Επιλέξιμες δαπάνες: 

Οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι δημοτικοί 

βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε 

σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Προϋπολογισμός : 95.000.000€ 

https://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf
http://www.ymeperaa.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=4
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Θεσμικό πλαίσιο : ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017 

π.δ. 99/2017: "Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρε-

φονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δή-

μων" (σχετικό αρχείο) 

Ιστοχώρος προγράμματος 

: 
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/paidikoi-stathmoi  

 

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης 

: 

Πράσινο Ταμείο 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Στόχοι : το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, 

που στοχεύουν: 

- στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων 

- στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων. 

- στη χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες επιλέγονται από τις προβλε-

πόμενες στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 

και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει). 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικου ισοζυγίου των Δή-

μων για την περιβαλλοντική και πολεοδομική αποκατάσταση και εξισορρόπηση της επιβάρυνσης 

που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης, 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 

- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες ή 

κορεσμένες περιοχές, και σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας. 

- Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για την εξασφάλιση μέγιστης περιβαλλοντικής και αισθητι-

κής ποιότητας και χρηστικότητας από τους πολίτες. 

- Κατεδάφιση αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων. 

- Αποκατάσταση, ανακαίνιση, αισθητική αναβάθμιση και διαμόρφωση κτιρίων που ανήκουν στην 

ιδιοκτησία των Ο.Τ.Α. και φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και ΔΕΚΟ. 

- Καθαρισμό και οριοθέτηση ρεμάτων, καθώς και την εκτέλεση έργων αποκατάστασης και ανάδει-

ξής τους. 

- Αποκομιδή και ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και μπαζών με έμφαση σε περιβαλ-

λοντικά και πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές. 

- Ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του χωρικού σχεδιασμού, καθώς και την εκπόνηση μελετών περι-

βαλλοντικής και πολεοδομικής διαχείρισης 

- Χρηματοδότηση για την απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο 

Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι 

Χώροι 

- Χρηματοδότηση για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 

περιλαμβανομένων των οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, ιδιαίτερα σε πε-

ριοχές όπου υφίστανται πιέσεις αστικοποίησης ή/και πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς κα-

ταστροφές. 

Προϋπολογισμός : 55.000.000 

Θεσμικό πλαίσιο : άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Ως χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου καθορίζονται: 

α) αστικά κέντρα και οικισμοί και ιδιαίτερα πυκνοδομημένες αστικές περιοχές κατοικίας με πολε-

οδομική, περιβαλλοντική ή και κοινωνική επιβάρυνση, 

β) περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, καθώς και περιοχές με αυθαίρετη δόμηση. 

Ιστοχώρος προγράμματος 

: 
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

https://www.prasinotameio.gr/wp-

content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%

9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94

%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-

%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%C

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYySycpWSLf2pl8AZLpFeriPQ-w1qxeG8Sv3Tw_ICD7g
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/paidikoi-stathmoi
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=6
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2017/a/fek_a_167_2017.pdf&t=76a69dbd8f4f105f44ec5f5ae0a1099d
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

E%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-

%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf  

 

EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Γενικοί στόχοι του προγράμματος: 

- να συμβάλει στην κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορ-

φία της, 

- να προαγάγει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής των πολιτών 

στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης. 

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος: 

- η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες και τον 

σκοπό της Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της, μέσα 

από την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού και δικτύων 

- η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επί-

πεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις διαδικασίες χά-

ραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δέ-

σμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης 

Σκοπός : Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020, αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύ-

ρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Μέσω 

της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι 

πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και δημιουργεί μια αί-

σθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και μια οριζόντια ενέργεια: 

- Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Ευαισθητοποίηση της μνήμης, της κοινής ιστορίας και των αξιών 

και του στόχου της Ένωσης. 

- Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής 

στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης. Μέτρα αυτού του σκέλους είναι τα 

εξής: 

1. Αδελφοποίηση πόλεων 

2. Δίκτυα πόλεων 

3. Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

- Τα δύο σκέλη συμπληρώνονται από μια οριζόντια ενέργεια: Αξιοποίηση: Ανάλυση, διάδοση και 

χρήση των αποτελεσμάτων του έργου. 

Τα είδη των επιχορηγήσεων για τα δυο σκέλη είναι: 

1. Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ υποστηρίζουν έργα (και στα δύο σκέλη) με περιορισμένη χρο-

νική διάρκεια, με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

2. Οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη για δαπάνες που σχετί-

ζονται με τη διεξαγωγή των συνήθων και μόνιμων δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. 

Προϋπολογισμός : 187.718.000 EUR 

Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής: Αντώνης Καρβούνης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων 

ΤΗΛ: 213 136 1114 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en#2020  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_el.pdf  

 

HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" 

https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2019.pdf
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=13
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en#2020
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_el.pdf
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α., Α-

ΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Το Ηorizon 2020 έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπό-

ρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και στην καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύ-

οντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των στόχων της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης στόχος είναι να διασφαλι-

στεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστήμη και τεχνολογία παγκοσμίου επιπέδου που δίνουν ώθηση 

στην οικονομική ανάπτυξη. 

Σκοπός : Ο “Ορίζοντας 2020” (Ηorizon 2020), αποτελεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας την περίοδο 2014-2020 και αποσκοπεί στην εν-

δυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Προτεραιότητα του νέου προγράμ-

ματος είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρε-

σίες, τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευ-

ρωπαίων πολιτών. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

Η επιστημονική αριστεία, η ανταγωνιστική βιομηχανία και η αντιμετώπιση των κοινωνικών αλλα-

γών βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Οι τύποι δράσεων είναι: 

- Δράσεις έρευνας και καινοτομίας 

- Δράσεις καινοτομίας 

- Συντονισμός και δράσεις στήριξης 

- Επιχορηγήσεις για έρευνα αιχμής — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

- Στήριξη για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη — Δράσεις Marie Skłodowska-Curie 

- Χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜΜΕ 

- Επιτάχυνση της καινοτομίας 

Προϋπολογισμός : 77.030.000.000 € 

Θεσμικό πλαίσιο : Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections  

 

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια, 2014 - 2020 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευ-

θερίες που εκλύουν τα άτομα από τη νομοθεσία της ΕΕ. Έχει στόχο: 

- να προωθήσει την καταπολέμηση των διακρίσεων, 

- να καταπολεμήσει το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την ομοφοβία και άλλες μορφές μη ανοχής, 

- να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, 

- να προωθήσει την ισότητα των φύλων και την συνεκτίμηση του φύλου στις διάφορες πολιτικές 

(gender mainstreaming), 

- να αποτρέψει τη βία κατά παιδιών, νέων, γυναικών και άλλων ομάδων που κινδυνεύουν, 

- να προωθήσει τα δικαιώματα του παιδιού, 

- να εξασφαλίσει την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, 

- να προωθήσει τα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, 

- και να υλοποιήσει τα δικαιώματα του καταναλωτή. 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στο να καταστούν στην πράξη τα δικαιώματα και οι 

ελευθερίες των πολιτών, χάρη στην καλύτερη ενημέρωση τους και στη συνεκτικότερη εφαρμογή 

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=14
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=15
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

τους στην ΕΕ. Επίσης, στόχο αποτελεί να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, τις αρχές της απα-

γόρευσης των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

To πρόγραµµα υποστηρίζει δράσεις όπως: 

- Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µμεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευ-

νών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ. 

- ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια κλπ. 

- ∆ράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις 

κτλ. 

Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµο-

θεσία και πολιτικές. 

Προϋπολογισμός : 439.470.000€ 

Θεσμικό πλαίσιο : κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Ε - mail επικοινωνίας: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm  

 

CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πο-

λυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το 

πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτιστικών και δημιουργικών το-

μέων της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη απευθύνεται στην οπτικοακουστική 

βιομηχανία μέσα από το υπο-πρόγραμμα MEDIA και για τον πολιτιστικό τομέα, μέσω του υπο-

προγράμματος ‘Πολιτισμός’. Επιπρόσθετα το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη περιλαμβάνει 

ένα κοινό δια - τομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand ) που συμπεριλαμβάνει ένα οικονομικό τα-

μείο εγγυήσεων για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες που θα ξεκινήσουν μετά το 

2014. 

Σκοπός : Το Πρόγραμμα ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - CREATIVE EUROPΕ’: 

- Διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνι-

στικότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. 

- Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 

ανάπτυξη. 

- Βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή 

και στην παγκοσμιοποίηση. 

- Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια. 

- Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των MEDIA, MEDIA Mundus και CULTURE. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων εντός της 

Ε.Ε και πέραν αυτής. 

- Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε διε-

θνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

- Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ. 

- Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν 

ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων. 

- Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού 

τομέα. 

- Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και βιντεοπαι-

χνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και για άλλες πλατφόρ-

μες. 

- Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης. 

- Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=pt
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=17
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- Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. 

- Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και για αύξηση του 

ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώ-

σεων. 

- Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Προϋπολογισμός : 1.460.000.000 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική 

Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 

1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Για το Υπο-πρόγραμμα για τον Πολιτισμό: 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Νικηταρά 1, 106 78, Αθήνα 

Τηλ.: (0030) 210-3313848, 210-3230894 

Fax: (0030) 210-3310796 

E-mail: ced.greece@culture.gr 

Facebook page: Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας 

Αρμόδια υπάλληλος: Ειρ. Κομνηνού. 

Για το Υπο-πρόγραμμα MEDIA: 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 

κ. Άννα Κασιμάτη, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τηλ.: 210-3678512 

E-mail: anna.kasimati@gfc.gr, 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 

http://creative-europe.culture.gr/creative-

europe/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%

B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-media/  

 

LIFE 2014 - 2020 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης 

: 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι: 

- Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικο-

νομία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιο-

ποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000 

- Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 

στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών 

- Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα 

- Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης 

Σκοπός : Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πε-

ριβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στό-

χων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης 

για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. 

Στο πρόγραμμα LIFE (2014-2020), καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα: 

- Για το Περιβάλλον 

Το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: 

I. LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων (LIFE Environment and Resource 

Efficiency) 

II. LIFE Φύση και βιοποικιλότητα 

III. LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Environmental Governance 

and Information) 

 

- Δράση για το κλίμα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/%20TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=EL
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-media/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-media/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-media/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=21
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Το υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: 

I. LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (LIFE Climate Change Mitigation - CCM) 

II. LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (LIFE Climate Change Adaptation - CCA) 

III. LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Climate Governance and Infor-

mation - CGI) 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 

Το 81% κατ’ ελάχιστο του προϋπολογισμού του προγράμματος (2,8 δισ. Ευρώ) θα διοχετευτούν 

σε: 

1. Παραδοσιακά έργα: καλές - βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα - πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης, 

έργα διάδοσης ενημέρωσης και πληροφόρησης, 

2. Ολοκληρωμένα έργα: τα οποία στοχεύουν στην εφαρμογή σε μεγάλες περιοχές, σχεδίων και 

στρατηγικών που απαιτούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς του νερού, της φύσης, των 

απορριμμάτων, της ατμόσφαιρας, καθώς και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, 3. Προπαρασκευαστικά έργα: που προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή ώστε να στηρίξουν τις ανάγκες για την εφαρμογή και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

περιβαλλοντικών πολιτικών και της νομοθεσίας, 

4. Έργα οικοδόμησης δυναμικού: οικονομική στήριξη σε δράσεις που απαιτούνται ώστε να ενι-

σχυθεί η ικανότητα των κρατών – μελών με στόχο να γίνει πιο ενεργή η συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα. 

* Οι λειτουργικές επιχορηγήσεις οι οποίες υποστηρίζουν ορισμένες λειτουργικές και διοικητικές 

δαπάνες μη κερδοσκοπικών φορέων, καθώς και οι επιδοτήσεις άλλου τύπου δεν θα πρέπει να ξε-

περνούν το 19% 

Προϋπολογισμός : 3,456 δις (75% για Περιβάλλον και 25% Δράση για το Κλίμα) 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (11/12/2013) (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

- https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_all 

- https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 

- http://www.ypeka.gr/el-gr/ 

- https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1 

Ιστοχώρος προγράμματος 

: 
https://ec.europa.eu/easme/en/life  

Xρήσιμες συνδέσεις: http://www.lifetaskforce.gr/el/  

Λοιπές χρήσιμες συνδέ-

σεις : 
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2018 - 2020 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης 

: 

Πράσινο Ταμείο 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής: 01/01/2018 - 31/12/2020 

Στόχοι : Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι: 

- Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονο-

μία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιοποικι-

λότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000 

- Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 

στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών 

- Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα 

- Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης 

Σκοπός : Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περι-

βάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το 

Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. 

Στο πρόγραμμα LIFE (2014-2020), καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα: 

- Για το Περιβάλλον 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
https://ec.europa.eu/easme/en/life
http://www.lifetaskforce.gr/el/
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=79
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Το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: 

I. LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων (LIFE Environment and Resource Efficiency) 

II. LIFE Φύση και βιοποικιλότητα 

III. LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Environmental Governance 

and Information) 

 

- Δράση για το κλίμα 

Το υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: 

I. LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (LIFE Climate Change Mitigation - CCM) 

II. LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (LIFE Climate Change Adaptation - CCA) 

III. LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Climate Governance and Infor-

mation - CGI) 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 

Είδος έργου μπορεί να υποβληθεί ανά τομέα προτεραιότητας: 

- Περιβάλλον/ Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων- Έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα 

- Περιβάλλον/ Φύση και Βιοποικιλότητα - Έργα βέλτιστων πρακτικών και επίδειξης, πιλοτικά 

έργα 

- Περιβάλλον/ Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση - Έργα πληροφόρησης, ευαισθη-

τοποίησης και διάδοσης 

- Δράση για το Κλίμα/ Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής - Έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα 

επίδειξης και πιλοτικά έργα 

- Δράση για το Κλίμα/ Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα 

επίδειξης και πιλοτικά έργα 

- Δράση για το Κλίμα/ Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση Έργα πληροφόρησης, ευαι-

σθητοποίησης και διάδοσης 

Προϋπολογισμός : 1.657.063.000 € (- 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον: - 413.245.250 € για το Υ-

ποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα) 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (11/12/2013) (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Τηλέφωνο : 210 5241919, 210 5241903 

Σύνδεσμος: 

https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%

BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/life_prasinou_tameiou/ 

Παρατηρήσεις : - Οι αιτήσεις των προσκλήσεων του 2020 ξεκινούν 2 Απριλίου 2020 

- Ο συνολικός προϋπολογισμός του LIFE 2014 - 2020 είναι 3,456 δις (75% για Περιβάλλον και 

25% Δράση για το Κλίμα) (σύνδεσμος: 

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=21) 

- Ο προϋπολογισμός του LIFE 2020 

- Για το 2020 το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ LIFE 2020» έχει στη διάθεσή του πίστωση ποσού 3.500.000,00€ για την υλοποίησή 

του» (σύνδεσμος: https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/01/171.5-

%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf) 

Ιστοχώρος προγράμματος 

: 
http://www.lifetaskforce.gr/el/  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

http://www.lifetaskforce.gr/attachments/article/244/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85

%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81

%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20LIFE%202018-2020.pdf  

Λοιπές χρήσιμες συνδέ-

σεις : 
https://ec.europa.eu/easme/en/life  

 

Πρόγραμμα ΤΧΣ: Ειδικό πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων οργανισμών Τοπικής Αυ-

τοδιοικησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων (ΤΧΣ) 

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Περίοδος εφαρμογής : 2019-2024 (με δυνατότητα παράτασης) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
http://www.lifetaskforce.gr/el/
http://www.lifetaskforce.gr/attachments/article/244/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20LIFE%202018-2020.pdf
http://www.lifetaskforce.gr/attachments/article/244/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20LIFE%202018-2020.pdf
http://www.lifetaskforce.gr/attachments/article/244/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20LIFE%202018-2020.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος ΤΧΣ είναι η ταχεία εκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών 

Σχεδίων για το σύνολο της χώρας, που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και ε-

δαφική οργάνωση σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις. 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο σύμ-

φωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4447/20156 και του ν. 3852/2010. 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 
Eκπόνηση και έγκριση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 

Προϋπολογισμός : 200.000.000 Ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627 

ΦΕΚ 1620/Β/10-05-2019 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Αναμένεται πρόσκληση 

Ιστοχώρος προγράμματος 

: 
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/  

Xρήσιμες συνδέσεις : 
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=6

7  

Λοιπές χρήσιμες συνδέ-

σεις : 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=l27LwEdwE9g%3D&tabid=37&language=el

-GR  

 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Λοιπά Υπουργεία 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Στόχοι : Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζει την ενεργοποίηση Προγράμ-

ματος για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ» στο σύνολο της Χώρας. 

Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντι-

κόδιότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενό-

τητας. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών 

Ενοτήτων της Χώρας έτσι ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την 

ελληνική επικράτεια. 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627/11.04.2019 

Παρατηρήσεις : - Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και 

πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 

η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συ-

νεπώς, οι δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση 

- Οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να 

κατατάξουν οι ίδιοι τις Δημοτικές τους Ενότητες (ΔΕ) σε σειρά προτεραιότητας, βάσει συγκεκρι-

μένων κριτηρίων, με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες: 

(α) πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα 

 

ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης 

: 

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL86k-uc3ngztjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteu9bqC1S72ehxGDBcicdrFvvVrXjvTwUOLjCAte8sng
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=67
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=67
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=l27LwEdwE9g%3D&tabid=37&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=l27LwEdwE9g%3D&tabid=37&language=el-GR
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=96
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=23
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Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟ-

ΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Το ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που αναδεικνύει σε 

κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας και υλο-

ποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινο-

τομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλά-

δας και των περιφερειών της ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους 

και την ευημερία των πολιτών της. 

Σκοπός : Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ε-

νός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνι-

στικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

Χρηματοδοτούμενες δρά-

σεις : 

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των παρακάτω στρατηγικών πυλώνων που 

οικοδομούν και στηρίζουν τη στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας: 

Α. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτή-

σεις 

Β. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτό-

μους 

Γ. Στοχευόμενη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων / δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητού-

μενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα 

Δ. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελ-

ληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον 

Προϋπολογισμός : 4,67δις ευρώ (3,65 δις Ευρώπη & 1,02 δις ελληνικιή συμμετοχή) 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) (σχετικό αρχείο) 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanek.aspx  

Λοιπές χρήσιμες συνδέ-

σεις : 
https://www.espa.gr/elibrary/Antagonistikotita_2014GR16M2OP001_1_3_el.pdf  

 

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙ-

ΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΛ-

ΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Στόχοι: 

- Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός κοινωνική ενσωμά-

τωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. 

- Αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους. 

- Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συ-

στήματος. 

- Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτι-

σης με την αγορά εργασίας. 

- Καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενίσχυση της απα-

σχόλησης και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας για το σύ-

νολο του εργατικού δυναμικού, κυρίως σε ομάδες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας 

https://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanek.aspx
https://www.espa.gr/elibrary/Antagonistikotita_2014GR16M2OP001_1_3_el.pdf
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=24
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- Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως άτομα μειωμένων τυπι-

κών προσόντων, με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

- Μείωση της ανεργίας των νέων 15-29 ετών, ιδιαίτερα εκείνων εκτός εργασίας, δομών εκπαίδευ-

σης ή κατάρτισης, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και ενίσχυσης των δεξιοτή-

των τους. 

- Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας. 

- Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 

- Ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας ωφελουμένων στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμο-

γής του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος». 

- Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

(ΕΚΟ), μέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας. 

- Μείωση της σχολικής διαρροής, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου (ΠΕΣ) 

- Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχι-

κής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας. 

- Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

- Ενδυνάμωση των δεσμών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρη-

ματικό κόσμο. 

- Ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της προ-

ώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυνα-

μικού. 

- Αναβάθμιση του συστήματος Διά Βίου Μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν. 

Σκοπός : Η συμβολή του Προγράμματος μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων απασχόλη-

σης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την α-

πασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό 

όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

Ενδεικτικές Δράσεις 

- Συστημικές παρεμβάσεις των θεσμών της εργασίας και της πρόνοιας 

- Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

- Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση 

των Νέων έως 29 ετών (ΠΑΝ) 

- Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος 

- Τεχνική Βοήθεια 

Προϋπολογισμός : 2,67 δις (2,1 δις Ευρωπαϊκή Ένωση & 0,5 δις Ελλάδα) 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-

γραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) (σχετικό αρχείο) 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://www.epanad.gov.gr/  

Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.edulll.gr/  

Λοιπές χρήσιμες συνδέ-

σεις : 
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanadvm.aspx  

 

ΕΠ ΜΔΤ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020 

Κατηγορία Δικαιούχων 

: 

ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛ-

ΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : - Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή την οργάνωση και τη 

λειτουργία των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

- Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία σε συνδυασμό με συ-

στημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των υφιστά-

https://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.edulll.gr/
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μενων διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση πιο α-

ποτελεσματική και αποδοτική. 

- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: της ορθολογικής κατανομής 

των ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης καθώς και της 

παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη 

των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες. 

Σκοπός : Σκοπός του επιχειρησιακού προγράμματος είναι, μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, 

να καταστεί η ελληνική Δημόσια Διοίκηση συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής 

και αποτελεσματική αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας 

έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Αναβάθμιση των διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης δημοσίων πολιτικών. 

- Αναδιοργάνωση φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

- Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας. 

- Ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης. 

- Ανασχεδιασμός εσωτερικών και εξωστρεφών διεργασιών και απλούστευση διοικητικών διαδικα-

σιών. 

- Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών. 

- Προώθηση αρχών διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς. 

- Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 

1. δημιουργία ή αναβάθμιση συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και 

λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα. 

2. ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

3. ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών. 

- Εκπαίδευση – κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων 

Προϋπολογισμός : 487 εκατ. ευρώ (377 εκατ. Ευρωπαϊκή Ένωση & 110 εκατ. ευρώ Εθνική Συμμετοχή) 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) (σχετικό αρχείο) 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://www.epdm.gr/el/Pages/epmdt.aspx  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMetarythmisiDimosiouTomea.aspx  

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛ-

ΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Η στρατηγική του Προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους και συμπληρωματι-

κούς κεντρικούς στόχους: 

- Τη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα 

- Την αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών 

μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών όπως: 

 

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού συστήμα-

τος και ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων 

2. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινο-

τομίας 

3. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση ή/και προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή 

4. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές 

https://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf
http://www.epdm.gr/el/Pages/epmdt.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMetarythmisiDimosiouTomea.aspx
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=26
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του 

αγροτικού χώρου και ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του α-

γροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών 

και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντι-

κατάστασης στην εκμετάλλευση 

- Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

- Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και 

ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 

- Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 

- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 

- Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας 

- Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 

- Βιολογική Γεωργία 

- Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000 

- Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

- Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων 

- Συνεργασία 

- Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ) 

- Τεχνική βοήθεια 

Προϋπολογισμός : 5,88 εκατ. ευρώ (4,72 εκατ. ευρώ Ευωπαϊκή Ένωση & 1,16 εκατ. ευρώ Εθνική Συμμετοχή) 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

URL: www.agrotikianaptixi.gr 

Τηλέφωνο: 210 5275100 

e-mail: agrotikinaptixi@mou.gr 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://www.agrotikianaptixi.gr/el  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticAgrotikiAnaptyxi.aspx  

 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

(ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ-

ΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : - Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας και 

ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας 

και των επιχειρήσεων της. 

- Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργα-

σίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση. 

- Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του με το παραγω-

γικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και την δημόσια διοίκηση της Περιφέρειας. 

- Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών υποδομών για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. 

- Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το 

https://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf
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περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων. 

- Εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση 

φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσ-

σαλίας. 

Σκοπός : Σκοπός του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι η "ισχυρή και καινοτόμος οικονομία στην Ευρώπη, με επίκε-

ντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυ-

ξης". 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερεια-

κής Προστιθέμενης Αξίας 

- Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 

- Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

- Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον 

- Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανά-

πτυξη 

- Τεχνική Βοήθεια 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 401.130.674 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Τηλέφωνο: 2413 505100 

e-mail: thessalia@mou.g 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.thessalia-espa.gr/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPThessaly.aspx  

Λοιπές χρήσιμες συνδέ-

σεις : 
https://www.thessalia-espa.gr/attachments/article/448/pep_thessalias.pdf  

 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013) 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ο.Τ.Α., ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : Αποπληρωμή: έως 25 έτη 

Στόχοι : 1. Την εκτέλεση έργων υποδοµής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συµ-

φέροντος, µε ή χωρίς τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα καθώς και την εκπόνηση µελετών για την 

ωρίµανση και την εκτέλεση των έργων αυτών, την προµήθεια ή µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλι-

σµού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων, την καταβολή αποζηµιώσεων για απαλλοτριώ-

σεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω έργων 

2. Την εξυγίανση ΟΤΑ 

Σκοπός : 1. Σκοπός των δανείων των προς τους Φορείς των περιπτώσεων α,β,γ και δ ανωτέρω, είναι: 

- η εκτέλεση έργων υποδοµής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συµφέρο-

ντος, µε ή χωρίς τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα καθώς και η εκπόνηση µελετών για την ωρί-

µανση και την εκτέλεση των έργων αυτών, 

- προµήθεια ή µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την εξ ιδίων εκτέλεση των έργων, 

- η καταβολή αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων. 

- η εξυγίανση − µόνο των ΟΤΑ, των συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 

2. Σκοπός των δανείων προς τους Φορείς της περίπτωσης ε ανωτέρω, είναι η εκτέλεση έργων για 

την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος. 

https://www.thessalia-espa.gr/images/files/2014-2020/2Programme_Acknowledgement_2014GR16M2OP003_1_4_el.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf
https://www.thessalia-espa.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPThessaly.aspx
https://www.thessalia-espa.gr/attachments/article/448/pep_thessalias.pdf
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=43
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Υποδοµές: οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, συντηρήσεις, κατασκευή αθλητικών κέ-

ντρων, κολυµβητηρίων κ.ά. 

- Ύδρευση – αποχέτευση: δίκτυο ύδρευσης – ακαθάρτων (σε O.T.A που δεν έχουν συστήσει 

∆.Ε.Υ.Α), γεωτρήσεις, αφαλατώσεις κ.α. 

- Βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος: ανάπλαση πλατειών, διαµόρφωση πάρκων − παιδικών χαρών, 

διαχείριση στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων, δηµοτικός ηλεκτροφωτισµός, παραγωγή ενέρ-

γειας από ανανεώσιµες πηγές, διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων, προστασία περιβάλλοντος, αντι-

πληµµυρικά έργα κ.α. 

- Κοινωνική στεγαστική πολιτική: ανέγερση κατοικιών για εργαζομένους, ανέγερση δηµοτικών κα-

τοικιών κ.α. 

- Κοινή ωφέλεια: κατασκευή δηµοτικών κοιµητηρίων, δηµοτικών ιατρείων ή ΚΑΠΗ κ.α. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 1. Το ύψος του χορηγουµένου δανείου µπορεί να φθάνει µέχρι 100% του προϋ-

πολογισµού του έργου, της µελέτης, της δαπάνης προµήθειας και µίσθωσης µηχανηµάτων και εξο-

πλισµού, καθώς και του ποσού της αποζηµίωσης για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων ή του αναγκαίου 

προς εξυγίανση του αιτούντος, ποσού. 2. Στην περίπτωση δανείου χορηγουµένου σε νοµικά πρό-

σωπα στο πλαίσιο Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, το ύψος του δεν υπερβαίνει το 30% 

του προϋπολογισµού του προς εκτέλεση έργου ενώ σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης το ύψος του 

δεν υπερβαίνει το 90% του προϋπολογισµού αυτού. 3. Το επιτόκιο του χορηγουµένου δανείου συ-

ναρτάται µε τους ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετεί το δάνειο. 

Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Η χορήγηση των δανείων αυτών σε ΟΤΑ & σε άλλους φορείς αφορά σε έργα που δεν είναι επιλέ-

ξιμα από το χρηματοδοτικό σχήμα ΕΤΕπ - Τ.Π.&Δ. 

- Η χρηματοδότηση δανείου για έργα και προμήθειες τα οποία δεν προβλέπονται ρητώς στο 

Π.Δ.169/2013 αλλά, ωστόσο, εμπίπτουν στους σκοπούς δανειοδότησης είναι δυνατή, εφόσον συ-

ντρέχει απροθυμία της αγοράς. 

- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/ 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/  

 

Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Περίοδος εφαρμογής : Διάρκεια έως δέκα (10) έτη (µε επιτόκιο δανεισµού κυµαινόµενο ή σταθερό κατ’ επιλογή του 

ΟΤΑ) 

Στόχοι : Στόχος του Προγράµµατος είναι, οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις των δαπανών λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού που θα προκύψουν από την υλοποίησή του, να µπο-

ρούν να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών >1) 

και να αποφέρουν οικονοµικό όφελος για τον ΟΤΑ. 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση χαμηλότοκου δανείου από το Τ.Π.& ∆., µε πηγές χρη-

µατοδότησης: 

1. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (75%) 

2. Πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (25%) 

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο 

Δίκτυο Οδοφωτισμού των ΟΤΑ και στην επίτευξη σηµαντικού δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας 

στον τοµέα του οδοφωτισµού με την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων 

µε νέα. 

Απώτερος σκοπός: 

- Εξοικονόµηση πόρων, 

- Τη µείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης 

- Βελτίωση της ποιότητας φωτισµού των ΟΤΑ 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου µεταφορά τους, την ε-

γκατάστασή τους, τη σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τις δοκιµές ορθής λειτουργίας. 

- Προµήθεια λαµπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου µεταφορά τους και την εγκατά-

στασή τους σε υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα. 

http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/d14_dikaiologitika_gia_allous_foreis.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/pd-169-2013.html
http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
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- Προµήθεια και εγκατάσταση νέων βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων για τις περιπτώσεις όπου τα 

σύγχρονα φωτιστικά σώµατα δεν µπορούν να στηριχθούν στους υφιστάµενους βραχίονες. 

- Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού αντικεραυνικής προστασίας της εγκατάστασης οδοφωτι-

σµού. 

- Προµήθεια εξαρτηµάτων (τροφοδοτικό, κλπ) φωτιστικών προς αποθήκευση. 

- Αποξήλωση των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων παλιάς τεχνολογίας, την αφαίρεσή τους, την 

µεταφορά και την αποκοµιδή τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

- Αποσύνδεση βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων, την αφαίρεση, τη µεταφορά και αποκοµιδή τους, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

- Λοιπός εξοπλισµός που απαιτείται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης του ο-

δοφωτισµού. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : Καθορίζεται από τον ΟΤΑ 

Θεσμικό πλαίσιο : Υπ.΄ αρ. 3505/7/12-12-13 και 3603/7/16-2-2017 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων 

Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100 

Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350 

Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888 

Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125 

e-mail: tpd@tpd.gr 

Παρατηρήσεις : - Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

(ΤΠ∆) µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 

(Κ.Α.Π.Ε.). 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.tpd.gr/anavathmisi-dimotikou-odofotismou/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/  

 

Αναχρηματοδότηση Δανείων 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ) 

Στόχοι : Στόχος είναι οι Ο.Τ.Α. και ειδικά όσοι καταβάλουν σχετικά υψηλές ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 

να μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους μέσω της αναχρηματοδότησης με προνομιακούς ό-

ρους των ήδη συναφθέντων δανείων τους από το Τ.Π.& Δ. 

Σκοπός : Η συναρμολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα 

αυτών έχει αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το Τ.Π 

και ∆ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και απώτερο στόχο την κά-

λυψη των παρακάτω αναγκών: 

- Η σημαντική περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνδυα-

σμό με τη μείωση πολλών ιδίων εσόδων (δημοτικοί φόροι, εισφορές). 

- Οι αυξημένες ανάγκες των Δήμων σε πόρους προς εκπλήρωση των σκοπών τους. 

- Η αύξηση των αναγκών χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών δομών (παιδικοί σταθ-

μοί, κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, συσσίτια 

κ.λπ.) για τη στήριξη των οικονομικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 
(δείτε λεπτομέρειες)  

Θεσμικό πλαίσιο : - Παρ. 1 και 2 του άρ 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014) (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : Υποχρεώσεις που υπάγονται στην αναχρηματοδότηση: 

- Ήδη συναφθέντα δάνεια µε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηματοπιστωτικούς οργανι-

σμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού. 

- Ήδη συναφθέντα δάνεια µε το Τ.Π και ∆ανείων. 

- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/ 

http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/odigos_energiakis.pdf
https://www.tpd.gr/anavathmisi-dimotikou-odofotismou/
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/d14_anaxrimatodotisi.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8WV10BfAfsLZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudttYeEPoReFoszYSNP0WfZA-YIdJKs8DNDkhun8JoSl
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Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/  

 

Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Περίοδος εφαρμογής : Είκοσι πέντε (25) έτη 

Στόχοι : - Αντιμετώπιση της αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.. 

- Εξορθολογισμός στη λειτουργία του Ο.Τ.Α. και στη διαχείριση των υποχρεώσεών του. 

- Διαχείριση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του χρέους. 

- Υποβοήθηση της απρόσκοπτης συνέχισης της οικονομικής λειτουργίας του. 

- Συνέχιση παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Σκοπός : Το πρόγραμμα χρηματοδότησης χρεών του Τ.Π.&Δ. για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των 

Δήμων και των Περιφερειών αποτελεί μία δυνατότητα για να θέσετε τις βάσεις για την οικονομική 

εξυγίανση του Δήμου ή της Περιφέρειάς σας, με στόχο την ανάκαμψη και την δυναμική πορεία 

προς το μέλλον. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 
(δείτε λεπτομέρειες)  

Προϋπολογισμός : To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου θα καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της 

σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής 

ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη. 

Θεσμικό πλαίσιο : - άρ 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), 

- άρ 2 της 26.8.2015 ΠΝΠ, (ΦΕΚ 102/Α/26.8.2015) (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100 

Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350 

Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888 

Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125 

 

e-mail: tpd@tpd.gr 

Παρατηρήσεις : - Η έναρξη εξυπηρέτησης του νέου ενιαίου δανείου αρχίζει την 1/1 του επόμενου της συνοµολόγη-

σης έτους 

- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/ 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/  

 

Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Β’ ∆ράση (ΤΠ&Δ) 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Στόχοι : Στόχος του παρόντος Προγράμματος είναι η επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-

νείων, μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), με σκοπό την εκπόνηση μελε-

τών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη: 

Α) των δικαιούχων Ο.Τ.Α.: για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, για την ωρίμανση του έργου, στο 

http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/d14_dikaiologitika.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL81ajfrVkIgRDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMGgqEJnm5FEUqVB6kHEHFGvFVaqnqkuA3kbZSbCN3Sk
https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=48
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οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμαν-

σης αυτού. 

Β) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: για τη σύνταξη υποδείγματος μελέτης και τευχών 

δημοπράτησης, που στοχεύουν στην προτυποποίηση κατηγοριών έργων υποδομής, ή γενικού συμ-

φέροντος, από τρίτους φορείς μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα συναφθούν για το σκοπό 

αυτό με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του προγράμματος. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 7.500.000 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : - ΚΥΑ 2/89947/2017 (ΦΕΚ 4704/Β/29-12-2017) 

- Αρ. 73, Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους δήμους των κατηγοριών (α) , (β) και (δ) δε μπορεί 

να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας (γ), δεν μπορεί να 

ξεπερνά το ποσό των 15.000 ανά δήμο 

- Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υποστήριξή 

του στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, στη μηχανογραφική επεξεργασία τους και 

την παρακολούθηση της επιχορήγησης αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε 

- Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρω-

θεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη 

μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους 

ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.tpd.gr/epixorigiseis-ota/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.eetaa.gr/index.php?tag=tpd_meletes  

 

Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ 

Περίοδος εφαρμογής : ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου: µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και η τυχόν χορηγούµενη περίοδος 

χάριτος μέχρι τρία έτη 

Στόχοι : Το Τ.Π.& Δ., αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την Ευρωπα-

ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ.), δύναται να χρηματοδοτήσει, με πολύ ευνοϊκούς όρους, τις επεν-

δυτικές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α. είτε στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων τους είτε ως ποσο-

στό της ιδίας συμμετοχής τους σε έργα ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα συγχρηματοδότησης. 

Σκοπός : Σκοπός του Δανείου είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βρουν τους αναγκαίους πόρους 

για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία αναγκαίων υποδο-

μών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

Επιλέξιμοι Τομείς Δανειοδότησης: 

- Οδικό Δίκτυο – Μεταφορές 

- Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων – Εκσυγχρονισμός κτιρίων Δημόσιας Διοίκη-

σης 

- Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά 

- Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημοσίων χώρων 

- Υγεία/Κοινωνική Υποδομή 

- Στέγαση 

- Εκπαιδευτικές/Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

- Βελτίωση Περιβάλλοντος 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : - Μέχρι το 75% του συνολικού κόστους του έργου, από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ε-

πενδύσεων (ΕΤΕπ) - Το υπόλοιπο 25% του συνολικού κόστους του έργου, από πόρους του Τ.Π.& 

Δ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fECpAbnx8rN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRW48lfktYU7EJi7FZUoHTtPDkl27FtFEWxnrtZyNRVT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fECpAbnx8rN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRW48lfktYU7EJi7FZUoHTtPDkl27FtFEWxnrtZyNRVT
https://www.tpd.gr/epixorigiseis-ota/
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=tpd_meletes
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=49
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/d14_dikaiologitika_ete.pdf
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Παρατηρήσεις : 1) Το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού από την ΕΤΕπ 

δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου 

2) Το κόστος των επιλέξιμων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατ € 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.tpd.gr/daneia-etep-t-p-d/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/  

Λοιπές χρήσιμες συνδέ-

σεις : 
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=71  

 

 

Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας (Υπουργείο Εσωτερι-

κών – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Λοιπά Υπουργεία 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. 

Σκοπός : Η χρηματοδότηση, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, πραγματοποιείται με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής, 

παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο ή τεσσάρων (4) τμημάτων των Δήμων του 

πίνακα του εδαφίου 4 της παραγράφου 2. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργού-

ντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στε-

γάσει ή να αποτελέσουν τμήματα νέου /νέων σταθμού/σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος ή τα νέα 

τμήματα να αποτελέσουν δομές προσχολικής ηλικίας σε Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών που 

δεν λειτουργούν τέτοιες δομές. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων κτιρια-

κών χώρων 

- Το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων φρο-

ντίδας βρεφών και νηπίων 

- Πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : - Μέχρι 50.000 ευρώ: για ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών ή ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νη-

πίων - Μέχρι 150.000 ευρώ: για 4 τμήματα βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας 

Θεσμικό πλαίσιο : - ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/620 

- ΦΕΚ 1409/Β'/25-04-2018 

- ΦΕΚ 1174/ Β'/ 06-04-2020: Τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (B’1409) (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου τμήματος πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη 

τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει το π.δ. 99/2017 (Α΄ 141). 

- Με το ΦΕΚ 1174/ Β'/ 06-04-2020 έγινε τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοι-

νής υπουργικής απόφασης (B’1409) 

- Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη 

χρηματοδότηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρε-

φικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερα των δύο (2) 

τμημάτων ανά Δήμο, ή τεσσάρων (4) τμημάτων των Δήμων του πίνακα του εδαφίου 4 της παραγρά-

φου 2, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου 

του νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι 

ή νομικά τους πρόσωπα. 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_neoi  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvB

x_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-

https://www.tpd.gr/daneia-etep-t-p-d/
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=71
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=50
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8ii-Ftf96MRBp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYonKs5_5ZVpTbgD2JrpYx9NSgx8_9n39gj22gXwYPua
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8ii-Ftf96MRBp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYonKs5_5ZVpTbgD2JrpYx9NSgx8_9n39gj22gXwYPua
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_neoi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWLXCYavEhl4EtX5MHNBwKnvarZse7gx7wywloFx0ucr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWLXCYavEhl4EtX5MHNBwKnvarZse7gx7wywloFx0ucr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWLXCYavEhl4EtX5MHNBwKnvarZse7gx7wywloFx0ucr
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zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEemb

NmZCMxLMtWLXCYavEhl4EtX5MHNBwKnvarZse7gx7wywloFx0ucr  

 

COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επι-

χειρήσεων 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : 
 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής: 

- Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 

- Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία και και την ανάπτυξη των ΜΜΕ 

- Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη Ευρώπη 

- Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

- Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές 

Σκοπός : Το πρόγραμμα Cosme αποσκοπεί: 

- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ 

- στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος 

- στην προαγωγή της δημιουργίας και Ανάπτυξης των ΜΜΕ 

Σε διακρατικό επίπεδο: 

- Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά 

- Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος: 

- Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων 

- Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Enterprise Europe Network. Το δίκτυο είναι ένα 

"one - stop shop" για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτή 

- Επιχειρηματικότητα: Η υποστήριξη δίνεται για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλ-

λαγή ορθών πρακτικών και τον εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστη-

ριοτήτων 

- Βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της πολι-

τικής ανάπτυξής τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκμη-

ριωμένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολτικής 

- Διεθνοποίηση των ΜΜΕ 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 2.300.000.000 Ευρώ 

Επικοινωνία : - Enterprise Europe Network Hellas 

- http://www.enterprise-hellas.gr/el/etairoi 

- Tηλ.: 210 7273965 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/  

 

EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙ-

ΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWLXCYavEhl4EtX5MHNBwKnvarZse7gx7wywloFx0ucr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWLXCYavEhl4EtX5MHNBwKnvarZse7gx7wywloFx0ucr
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=51
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=52
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Στόχοι : Οι κύριοι στόχοι του EaSI: 

- Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε ενωσιακό και 

εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής έ-

νταξης. 

- Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την 

αγορά εργασίας, μέσω της προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και της 

κοινωνικής καινοτομίας. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσμα-

τικής εφαρμογής της. 

- Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της α-

νάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας. 

- Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ο-

μάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοι-

νωνικές επιχειρήσεις. 

Σκοπός : Σκοπός του EaSI είναι η στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής 

κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις: 
(δείτε λεπτομέρειες)  

Προϋπολογισμός : 919.496.000 Ευρώ 

Επικοινωνία : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

- Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409 

ΟΑΕΔ: - Κατερίνα Φλάκα , τηλ.: 210-9989131 

Παρατηρήσεις : Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς από το 

2007 έως και το 2013: 

- το Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε 

την εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών για την απασχόληση, την κοινωνική 

ένταξη, την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες και όρους εργασίας, την καταπολέμηση των διακρί-

σεων και την ισότητα των φύλων 

- το EURES , ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Δημόσιες Υπηρε-

σίες Απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων. 

- τον Μηχανισμό για Μικροχρηματοδοτήσεις “Progress” (Progress Microfinance) , για την αύξηση 

της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων είτε σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση μι-

κρής επιχείρησης είτε σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. 

 

Ενδεικτική κατανομή κονδυλίων: 

- Ένα ποσοστό 60% για τον άξονα Progress (του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να διατίθεται για 

πειραματισμό στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής), 

- Ένα ποσοστό 20% στον άξονα ΜΧ/ΚΕ (Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικό-

τητα) 

- Ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el#navItem-1  

 

ERASMUS + 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει και στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων, συνεργασιών και εργαλείων που είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές της. Επίσης παρέχει 

την ευκαιρία σε, περισσότερα από 4 εκατομμύρια, Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν 

και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα 

στηρίζει διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης 

της κατάρτισης και της νεολαίας ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της 

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EL:PDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el#navItem-1
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=53
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που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Στηρίζονται, επιπλέον, οι εθνικές προσπάθειες εκσυγχρονι-

σμού των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού χρημα-

τοδοτεί τοπικές δράσεις και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων στημένων αγώνων, 

ντόπιγκ, βίας και ρατσισμού. 

Σκοπός : Το ERASMUS + είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 

και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και απασχολησιμότη-

τας, στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας των νέων. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Βασική Δράση 1: Κινητικότητα ατόμων (Υποστηρίζει την κινητικότητα των σπουδαστών και του 

προσωπικού, κοινές μεταπτυχιακές σπουδές, εγγύηση φοιτητικών δανείων) 

- Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Υποστηρί-

ζει διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες γνώσεων, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, α-

νάπτυξη ικανοτήτων, ΤΠΕ πλατφόρμες υποστήριξης) 

- Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής (υποστηρίζει γνώσεις στους τομείς 

της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας, μελλοντικές πρωτοβουλίες, εργαλεία ευρωπαϊκής 

πολιτικής, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, διαλόγους μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών, προ-

ώθηση της πολιτικής του προγράμματος) 

- Δράσεις Jean Monnet (Υποστηρίζει ακαδημαϊκά ινστιτούτα ιδρύματα και ενώσεις, έδρες, κέντρα 

αριστείας, συζητήσεις για ακαδημαϊκή εργασία, διασκέψεις για μελέτες) 

- Δράσεις για τον Αθλητισμό (Υποστηρίζει συνεργασίες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές 

εκδηλώσεις, τον διάλογο με ευρωπαϊκούς φορείς κλπ) 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 14.7000.000.000 ευρώ 

Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής: κα Ειρήνη Ντρούτσα 

τηλ: 210 3726 323 

email: edroutsa@iky.gr 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://www.iky.gr/el/erasmusplus  

 

JUSTICE: Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη" 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Στόχος του προγράμματος είναι: 

- να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. στον τομέα της αστικής και 

ποινικής δικαιοσύνης. 

- να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

που εμπλέκονται σε διασυνοριακές νομικές υποθέσεις στην Ευρώπη 

- η καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας 

Σκοπός : Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πα-

νευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξη-

μένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να βοη-

θήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία ε-

μπιστοσύνη και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

στην Ευρώπη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοη-

θήσει στην εκπαίδευση των νομικών επαγγελματιών και θα στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την κατα-

πολέμηση των ναρκωτικών 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Eκπαιδευτικές δραστηριότητες (ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, ανάπτυξη ενοτήτων κατάρ-

τισης, ...) 

- Αμοιβαία μάθηση, δραστηριότητες συνεργασίας, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αξιολογήσεις από 

ομότιμους, ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ ... 

- Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοση, συνέδρια, ... 

- Υποστήριξη των βασικών παραγόντων (βασικοί ευρωπαϊκοί ΜΚΟ και δίκτυα, αρχές των Κρατών 

Μελών που εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, ...) 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/2511-prosklisi-ypovolis-aitiseon-erasmus-2016
https://www.iky.gr/el/erasmusplus
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- Αναλυτικές δραστηριότητες (μελέτες, συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεί-

κτες, έρευνες, προετοιμασία οδηγών ...) 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 378.000.000 ευρώ 

Επικοινωνία : Σημείο Επαφής: 

Phone number+32 2 299 11 11 (Commission switchboard) 

Postal address 

Directorate-General for Justice and Consumers 

European Commission 

1049 Bruxelles/Brussel 

Belgium 

link:https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en#contact 

Παρατηρήσεις : Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων (2007 -2013) 

- Αστική Δικαιοσύνη 

- Ποινική Δικαιοσύνη και Πρόληψη Τοξικομανίας 

- Προγράμματα Πληροφόρησης 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a7fadb6-b0a8-4a03-974b-

402d5e0b318a/language-el  

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" (ΔΣΕ) 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει να καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο πράσινη, προωθώ-

ντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΔΣΕ χωρίζεται σε τρεις τομείς: 

- Μεταφορές, 

- Ενέργεια 

- Τηλεπικοινωνίες 

Σκοπός : Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» χρηματοδοτεί έργα που συμπληρώνουν τους δεσμούς 

που λείπουν από τον Ευρωπαϊκό ενεργειακό, μεταφορικό και ψηφιακό κορμό. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 

- Προετοιμασία και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής των διευρω-

παϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. 

- Υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων υπο-

δομών και υπηρεσιών ή στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών , στους το-

μείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. 

- Υποστήριξη έργων με προστιθέμενη αξία και σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν λαμβά-

νουν ικανοποιητική χρηματοδότηση από την αγορά. 

Προϋπολογισμός : 21.936.759.000 Ευρώ 

Επικοινωνία : Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 

Τηλ: 2103332546,333 

Παρατηρήσεις : Η οικονομική στήριξη της ΔΣΕ έχει 2 μορφές: 

- Ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

- Συνεισφορές σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι το ταμείο Marguerite και η 

πρωτοβουλία ομολόγων έργου 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility  

 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/news-overview.cfm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a7fadb6-b0a8-4a03-974b-402d5e0b318a/language-el
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a7fadb6-b0a8-4a03-974b-402d5e0b318a/language-el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
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THIRD EU HEALTH PROGRAMME 2014-2020: 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της 

Υγείας (2014-2020) 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότη-

σης : 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : 
 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Oι κύριοι στόχοι του Προγράμματος Υγεία για Ανάπτυξη είναι : 

- Βελτίωση της υγείας ,πρόληψη ασθενειών και ενθάρρυνση υποστηριχτικού περιβάλλοντος για υ-

γιή διαβίωση. 

- Προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην υγεία. 

- Συνεισφορά στην καινοτομία, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. 

- Διευκόλυνση στην καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλ-

ψης για τους πολίτες της Ένωσης. 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι να υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών - με-

λών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης, στην προαγωγή της καλής 

υγείας και στην πρόληψη των νόσων και στην προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές 

για την υγεία. 

Χρηματοδοτούμενες 

δράσεις : 
(δείτε λεπτομέρειες)  

Προϋπολογισμός : 449.394.000 € 

Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής 

Υπουργείο Υγείας 

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, 

Αρμόδια υπάλληλος: Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr & 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), 

Θ. Παπαδημητρίου: director@keelpno.gr. 

Ιστοχώρος προγράμμα-

τος : 
http://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm  

 

URBACT III 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

- Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληρο-

φοριών και των επικοινωνιών ΤΠΕ 

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

- Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς 

- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύ-

νων 

- Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων 

- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υ-

ποδομές δικτύων 

- Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικό-

τητας του εργατικού δυναμικού 

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρι-

σης 

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=56
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
http://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=57
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- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

Σκοπός : Το πρόγραμμα URBACT δημιουργήθηκε για να συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη ολο-

κληρωμένη αστική ανάπτυξη στις πόλεις της Ευρώπης και για να συνεισφέρει στην 

προώθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο σκοπός του URBACT είναι να διευκο-

λύνει τα αστικά κέντρα ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύ-

σεις στις κοινές αστικές προκλήσεις με τη δικτύωση, τη μάθηση από τις εμπειρίες των 

άλλων, τα διδάγματα και τον προσδιορισμό των καλών πρακτικών που θα βελτιώσουν 

τις αστικές πολιτικές. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : το URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους παρεμβάσεων (πακέτα δράσεων): 

· Διακρατικά Δίκτυα 

· Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

· Κεφαλαιοποίηση και διάδοση της γνώσης 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 96,3 εκ. ευρώ. 

Επικοινωνία : Εθνικό σημείο επαφής URBACT: 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (EΥΣΣΑ) 

Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr, eyssa@mnec.gr 

Τηλ: 210 3726000, 210 3726031 

Παρατηρήσεις : URBACT Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδα-Κύπρος 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Ματθίλδη ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών 

Μητροπόλεως 3, 105 57 Σύνταγμα 

τηλ: 210 3726031 

Fax: 210 3726028 

mkonstantopoulou@mnec.gr 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://urbact.eu/  

 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Υπουργείο Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας/ ΤΠ&Δ) 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2019 - 2025 

Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η συμβολή του στην επίτευξη του 

εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η ικανοποίηση του στό-

χου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των 

κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού 

και την προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου. 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που 

ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. με παρεμβάσεις που αφο-

ρούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογι-

κών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενερ-

γειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου α-

παιτείται. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές δράσεις: 

Παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα 

Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα 

συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής 

ενίσχυσης, όπου απαιτείται. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

https://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
https://urbact.eu/
http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=HhumDUifMJ8%3D&tabid=37&language=el-GR
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Προϋπολογισμός : 500.000.000 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : KYA 2597/Β'/28.06.2019 

Απόφαση αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Τηλ. Κέντρο: 213-1513000, 213-1515000 

Παρατηρήσεις : - Πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος είναι όλη η χώρα 

- Το Πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του ΤΠΔ στους φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης/ Χρηματοοικονομική Διαχείριση: Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων 

- Φορέας διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών 

Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας. 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=38&gcsQuery=%CE%B7%CE%BB%CE%B

5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1  

Xρήσιμες συνδέσεις : 
http://eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=6
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Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering) 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ο.Τ.Α. 

Περίοδος εφαρμογής : Η υλοποίηση των παρεµβάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστά-

σεις υποδοµής των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ µε ενεργειακό συµψηφισµό, πρέπει 

να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τέλους του 2023. 

Στόχοι : Στόχος του προγράµµατος είναι, οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις της δαπάνης της κατα-

ναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (που θα προκύψει από την εγκατάσταση του Φ/Β 

σταθµού ο οποίος θα λειτουργεί µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ε-

νεργειακού συµψηφισµού) να µπορούν: 

- να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών 

>1) 

- να αποφέρουν έµµεσο οικονοµικό όφελος στους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ (µέσω της µείωσης 

της τιµολογηθείσας ενέργειας) 

Σκοπός : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικονόµηση πόρων µέσω κάλυψης µέρους των ηλεκτρι-

κών αναγκών των υποδοµών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού καθώς και ΝΠ∆∆ µέσω της ε-

γκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών µε εφαρµογή ε-

νεργειακού συµψηφισµού από τους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ µπορεί να συµβάλλει στην κά-

λυψη µέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για την λειτουργία 

δηµοτικών και δηµοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων, οδοφωτισµού, ύδρευσης και αποχέ-

τευσης. 

Στις υποδοµές των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται: 

- τα κτίρια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, 

- ο οδοφωτισµός 

- η ύδρευση & αποχέτευση 

- οι µεταφορές 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι επιλέξιµες ενέργειες για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα αφορούν την: 

- Προµήθεια & εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων (PV modules) για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

- Προµήθεια & εγκατάσταση βάσεων στήριξης πάνω στις οποίες θα εγκατασταθούν τα 

Φ/Β πλαίσια (PV modules). 

- Προµήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος (inverters) που µετατρέ-

πουν τη συνεχή τάση σε εναλλασσόµενη. 

- Λοιπός εξοπλισµός: Καλωδιώσεις - Πίνακες ΧΤ ή ΜΤ και ηλεκτρικός εξοπλισµός χειρι-

https://eperifereia.files.wordpress.com/2019/07/cea6ce95ce9a_2597_ce92_280619-cea0cf81cf8cceb3cf81ceb1cebccebcceb1-cf87cf81ceb7cebcceb1cf84cebfceb4cf8ccf84ceb7cf83ceb7cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-ce95cebdceb5cf81ceb3ceb5ceb9ceb1ceba.pdf
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=38&gcsQuery=%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=38&gcsQuery=%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1
http://eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=68
http://eetaa.gr/fundings/main.php?tag=view_programmata_details&programma_id=68
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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σµού και προστασίας- Σύστηµα Γείωσης και Αντικεραυνικής προστασίας Σύστηµα κατα-

γραφής και αποµακρυσµένης εποπτείας ηλεκτρικών και µετεωρολογικών µεγεθών. 

- ∆απάνη διασύνδεσης του Φ/Β σταθµού µε το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής ΗΕ (Ε∆∆ΗΕ). 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : Οι αναγκαίοι πόροι για την χρηµατοδότηση του προγράµµατος προέρχονται κατά 75% 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από πόρους του Τα-

µείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Στην περίπτωση των ΝΠ∆∆ η χρηµατοδότηση θα 

προέρχεται 100% από πόρους του Ταµείου. 

Θεσμικό πλαίσιο : - υπ.΄ αρ. 3653/10/9-7-2018 

- υπ.΄ αρ. 3505/7/12-12-13 

Παρατηρήσεις : - Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

(ΤΠ∆), µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέρ-

γειας (Κ.Α.Π.Ε.). 

- Το χορηγούµενο δάνειο θα έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) έτη µε επιτόκιο δανεισµού κυ-

µαινόµενο ή σταθερό 

- Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό χρηματοδότησης: 

1. Προμήθειας και εγκατάστασης: 95 – 100% 

2. Διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης: 5% 

- Η µελέτη θα αξιολογείται από το ΚΑΠΕ 

Ιστοχώρος προγράμματος: https://www.tpd.gr/prosorino/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/  

 

Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Στόχοι : Ανανέωση των υποδομές καθαριότητας των Δήμων για μια όμορφη, καθαρή και σύγχρονη 

πόλη που σέβεται το περιβάλλον και τους κατοίκους της. 

- Κάλυψη το κόστος της επένδυσης από την εξοικονόμηση του κόστους των services και 

των καυσίμων. 

- Μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέχρι 50%. 

- Μηδενισμός κόστους συντήρησης τα πρώτα χρόνια και αρκετά μειωμένο στη συνέχεια. 

Σκοπός : Σκοπός του δανείου είναι η αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα που α-

ντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι όπως είναι οι ελλείψεις και η παλαιότητα υποδομών 

καθαριότητας, για παράδειγμα τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, οι γερανοί, οι φορτω-

τές, οι κάδοι κ.λπ. που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, με αποτέλεσμα η λει-

τουργία τους να είναι οικονομικά ασύμφορη και ρυπογόνα. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Α) Αγορά νέων απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας διαφόρων μεγεθών με 

σκοπό: 

- την ανανέωση / συμπλήρωση του στόλου και 

- την ορθολογικοποίηση / ελαχιστοποίηση των δρομολογίων. 

Β) Αγορά υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία με σκοπό: 

- την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας 

- τη βελτίωση της αισθητικής της πόλης 

- την τήρηση όρων υγιεινής και καθαριότητας 

- την ορθολογικοποίηση της αποκομιδής. 

Γ) Αγορά νέων σαρώθρων, τεμαχιστών, φορτωτών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 

καθαριότητας τα οποία συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με τον στόλο των απορριμματοφό-

ρων και λοιπού εξοπλισμού με σκοπό: 

- τη βελτίωση και επιτάχυνση της περισυλλογής των απορριμμάτων 

- τον περιορισμό της όχλησης των κατοίκων 

- τη μείωση του κόστους. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο) 

https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2018/net_metering/odigos_programmatos_v1.pdf
https://www.tpd.gr/prosorino/
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/pd-169-2013.html
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Παρατηρήσεις : Τα δάνεια του Τ.Π. & Δ. για προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας προσφέρουν: 

- Γρήγορες – ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης εντός 15 ημερών από την υποβολή του φακέ-

λου. 

- Διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 10 έτη. 

- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου με προνο-

μιακή τιμολόγηση. 

- Χρηματοδότηση μέχρι το 100% της επένδυση 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/  

 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Απαλλοτριώσεων 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Στόχοι : Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού σχετικά με 

τις απαλλοτριώσεις. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, προκειμένου να υλοποιήσουν τα προ-

γράμματα τους ιδίως αυτά που αφορούν σε αναπλάσεις, ρυμοτομήσεις και δημιουργία 

αναγκαίων κοινωνικών υποδομών, υποχρεούνται να απαλλοτριώσουν ακίνητα τρίτων με 

διαδικασίες που πολλές φορές είναι μακροχρόνιες και ατελέσφορες. 

Σκοπός : Σκοπός είναι: 

- η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. που να κα-

λύπτει όλες τις ανάγκες τους σχετικά με τις απαλλοτριώσεις 

η αντιμετώπιση των παρακάτω επιπτώσεων: 

α) Απώλεια της απαλλοτρίωσης λόγω παραγραφής του δικαιώματος. 

β) Μη υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης και απώλεια του κοινωνικού οφέλους. 

γ) Ουσιαστική δέσμευση του ακινήτου χωρίς, όμως, οι ιδιοκτήτες να έχουν το αντίστοιχο 

όφελος. 

δ) Αρνητική εικόνα του Δήμου στην τοπική κοινωνία. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τα 

εξειδικευμένα και με πλούσια εμπειρία σε απαλλοτριώσεις στελέχη του Τ.Π. & Δ. 

- Δυνατότητα χρηματοδότησης της απαλλοτρίωσης με την προϋπόθεση ότι αυτή εντάσ-

σεται στο συνολικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης, η οποία θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης. 

- Εκκαθάριση της απαλλοτρίωσης με τρόπο οριστικό και χωρίς καμία αμφισβήτηση. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : Το ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

- υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης έως το 100% της επένδυσης, 

- δυνατότητα επιλογής μεταξύ κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου με προνομιακή τιμολό-

γηση, 

- γρήγορες - ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης, 

- μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 25 έτη. 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/  

 

CONSUMER PROGRAMME: Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας 

των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της ε-

https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/d14_dikaiologitika_gia_allous_foreis.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/pd-169-2013.html
https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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σωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χω-

ρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό θα το επιτύχει το πρόγραμμα συμβάλλοντας στην προ-

στασία της υγείας, της ασφάλειας και των νόμιμων και οικονομικών συμφερόντων των κα-

ταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση, την εκ-

παίδευση και την αυτοοργάνωση για λόγους διαφύλαξης των συμφερόντων τους, και στην 

υποστήριξη της ενσωμάτωσης των συμφερόντων των καταναλωτών σε άλλους τομείς πολι-

τικής. Το πρόγραμμα συμπληρώνει, υποστηρίζει και παρακολουθεί τις πολιτικές των κρα-

τών μελών. 

Ο γενικός στόχος επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων: 

α) Στόχος I – Ασφάλεια: εδραίωση και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της 

αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, σε ολόκληρη την Ένωση. 

β) Στόχος II – Πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών και στήριξη των οργανώ-

σεων των καταναλωτών 

γ) Στόχος III – Δικαιώματα και έννομη προστασία των καταναλωτών 

δ) Στόχος IV – Επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών 

Σκοπός : Το πρόγραμμα για τους Kαταναλωτές έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες να απολαμ-

βάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, να παρέχει στήριξη προς την ανά-

πτυξη, την καινοτομία και την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όσο 

επίσης και την ενεργή συμμετοχή στην ενιαία αγορά 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : α) εξειδικευμένης τεχνικής συνδρομής για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω ε-

νός ή περισσότερων εκ των ακολούθων: 

- της παροχής ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και 

αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διε-

θνική συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή· 

- της διασφάλισης της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη 

σύσταση κοινών ομάδων ερευνών και με διασυνοριακές επιχειρήσεις· 

- της στήριξης των ικανοτήτων των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν 

κατασχεθέντα τσιγάρα, καθώς και των ανεξάρτητων υπηρεσιών αναλύσεων στο έργο της 

ανάλυσης των κατασχεθέντων τσιγάρων· 

- της ενίσχυσης των ανταλλαγών προσωπικού σε συγκεκριμένα σχέδια, ιδίως στον τομέα 

της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων· 

- της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης στις αρμόδιες για την επιβολή του νό-

μου αρχές των κρατών μελών στο έργο της καταπολέμησης των παράνομων διασυνορια-

κών δραστηριοτήτων και απατών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της στήριξης των τελωνειακών αρχών· 

- της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών στις συμμετέ-

χουσες χώρες, αναπτύσσοντας και παρέχοντας ειδικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία μη-

χανοργάνωσης που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα και την ανάλυση αυτών· 

- της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων μηχανορ-

γάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των πληροφο-

ριών· 

 

β) οργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην 

ανάλυση κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, διασκέψεων που στοχεύουν σε ένα ή 

περισσότερα εκ των ακολούθων: 

- την περαιτέρω ενθάρρυνση της καλύτερης κατανόησης των ενωσιακών και εθνικών μη-

χανισμών· 

- την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των 

συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νό-

μου, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 πα-

ράγραφος 3· 

- τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών χωρών και των εκπροσώπων 

διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3· 

- τη διάδοση των γνώσεων, ιδίως για τον καλύτερο εντοπισμό του κινδύνου για τους σκο-

πούς των ερευνών· 

- την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των με-

λετών· 

- τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή στην πράξη και 

των θεωρητικών· 

- την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού ε-

παγγέλματος στο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 

Προϋπολογισμός : 188 829 000 EUR 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2014 (26/2/2014) (σχετικό αρχείο) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0254&from=EN
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Επικοινωνία : Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) 

email: CHAFEA-CPCALLS@ec.europa.eu 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm  

 

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., 

ΑΛΛΟΙ 

Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020 

Στόχοι : Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης και η ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικο-

νομίας και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων. Οι επιχει-

ρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: 

- βελτίωση, πέραν των επιπέδων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, της πρόληψης και της 

διερεύνησης των περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με την ενί-

σχυση της διεθνικής και πολυτομεακής συνεργασίας· 

- βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από απάτες, με τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς 

και της ανταλλαγής προσωπικού· 

- ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μέσω 

της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης σε εθνικές αρχές ερευνών και ιδίως σε 

τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου· 

- περιορισμός της νυν γνωστής έκθεσης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε α-

πάτες, διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να μειωθεί η ανάπτυξη 

της παραοικονομίας σε βασικούς τομείς κινδύνου όπως η οργανωμένη απάτη, μεταξύ άλ-

λων το λαθρεμπόριο και η παραποίηση τσιγάρων· 

- ενίσχυση του βαθμού ανάπτυξης της ειδικής νομικής και δικαστικής προστασίας των οι-

κονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι της απάτης μέσω της προώθησης της συγκρι-

τικής ανάλυσης της νομοθεσίας. 

Σκοπός : To πρόγραμμα υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και 

άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : α) εξειδικευμένης τεχνικής συνδρομής για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω ε-

νός ή περισσότερων εκ των ακολούθων: 

- της παροχής ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και 

αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διε-

θνική συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή· 

- της διασφάλισης της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη 

σύσταση κοινών ομάδων ερευνών και με διασυνοριακές επιχειρήσεις· 

- της στήριξης των ικανοτήτων των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν 

κατασχεθέντα τσιγάρα, καθώς και των ανεξάρτητων υπηρεσιών αναλύσεων στο έργο της 

ανάλυσης των κατασχεθέντων τσιγάρων· 

- της ενίσχυσης των ανταλλαγών προσωπικού σε συγκεκριμένα σχέδια, ιδίως στον τομέα 

της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων· 

- της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης στις αρμόδιες για την επιβολή του νό-

μου αρχές των κρατών μελών στο έργο της καταπολέμησης των παράνομων διασυνορια-

κών δραστηριοτήτων και απατών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της στήριξης των τελωνειακών αρχών· 

- της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών στις συμμετέ-

χουσες χώρες, αναπτύσσοντας και παρέχοντας ειδικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία μη-

χανοργάνωσης που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα και την ανάλυση αυτών· 

- της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων μηχανορ-

γάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των πληροφο-

ριών· 

β) οργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην 

ανάλυση κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, διασκέψεων που στοχεύουν σε ένα ή 

περισσότερα εκ των ακολούθων: 

- την περαιτέρω ενθάρρυνση της καλύτερης κατανόησης των ενωσιακών και εθνικών μη-

χανισμών· 

- την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των 

https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νό-

μου, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 πα-

ράγραφος 3· 

- τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών χωρών και των εκπροσώπων 

διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3· 

- τη διάδοση των γνώσεων, ιδίως για τον καλύτερο εντοπισμό του κινδύνου για τους σκο-

πούς των ερευνών· 

- την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των με-

λετών· 

- τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή στην πράξη και 

των θεωρητικών· 

- την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού ε-

παγγέλματος στο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 

Προϋπολογισμός : 104. 918. 000 EUR 

Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 250/2014 (26/2/2014) (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : European Anti Fraud Office 

email: OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en  

 

Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΕΝΩ-

ΣΕΙΣ ΟΤΑ 

Περίοδος εφαρμογής : ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου: µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και η τυχόν χορηγούµενη πε-

ρίοδος χάριτος μέχρι τρία έτη 

Στόχοι : Το Τ.Π.& Δ., αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ.), δύναται να χρηματοδοτήσει, με πολύ ευνοϊκούς 

όρους, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α. είτε στο συνολικό προϋπολογισμό των 

έργων τους είτε ως ποσοστό της ιδίας συμμετοχής τους σε έργα ενταγμένα σε διάφορα 

προγράμματα συγχρηματοδότησης. 

Σκοπός : Σκοπός του Δανείου είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βρουν τους αναγκαί-

ους πόρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία 

αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμοι Τομείς Δανειοδότησης: 

- Οδικό Δίκτυο – Μεταφορές 

- Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων – Εκσυγχρονισμός κτιρίων Δημόσιας 

Διοίκησης 

- Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά 

- Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημοσίων χώρων 

- Υγεία/Κοινωνική Υποδομή 

- Στέγαση 

- Εκπαιδευτικές/Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

- Βελτίωση Περιβάλλοντος 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : - Μέχρι το 75% του συνολικού κόστους του έργου, από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τρά-

πεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Το υπόλοιπο 25% του συνολικού κόστους του έργου, από πό-

ρους του Τ.Π.& Δ. 

Παρατηρήσεις : 1) Το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού από την 

ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου 

2) Το κόστος των επιλέξιμων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατ € 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-etep-t-p-d/  

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0250&from=EN
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/d14_dikaiologitika_ete.pdf
https://www.tpd.gr/daneia-etep-t-p-d/
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programm

a_id=49  

 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ) 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ 

Στόχοι : Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων 

που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύ-

φεση που υπέστη η ελληνική οικονομία. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των 

ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην ανα-

βάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφε-

λούς χαρακτήρα. 

Σκοπός : Η δράση αποσκοπεί: 

- στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά ερ-

γασίας, 

- στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, 

- στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών 

- στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας: Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην 

απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της 

τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, όπως η δημόσια πρό-

σκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και 

κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δε-

ξιοτήτων των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη 

του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Οι επιβλέποντες Φορείς: Δήμοι, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας προσ-

λαμβάνουν, απασχολούν ανέργους και πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ. 

Προϋπολογισμός : α) ύψους περίπου 155.780.038 ευρώ (2018 και 2019) ως προς συγχρηματοδοτούμενο 

σκέλος και β) ύψους 63.495.962 (2018 και 2019) ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του 

προϋπολογισμού 

Θεσμικό πλαίσιο : - ΚΥΑ 8.7847/2018 - ΦΕΚ 3013/Β/25.07.2018 

- ΚΥΑ 9.3761/2019 - ΦΕΚ 2466/Β/21.6.2019 (Τροποποίηση της ΚΥΑ 8.7847/2018: επέ-

κταση της οκτάμηνης εργασίας των ωφελούμενων για επιπλέον 4 μήνες) (σχετικό αρ-

χείο) 

Επικοινωνία : Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 17456 

Τηλ.: 11320 

Email: infoportal@oaed.gr 

Παρατηρήσεις : - Αναμένεται νέα πρόσκληση 

- Φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-

/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-

apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-

plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-

koinophelous-

charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3

D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821p

aEXBAV1ofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-

zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6c

zmhEembNmZCMxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c  

https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=49
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=49
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=72
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8g3By2FX_lVS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS8Wg27shFREmoJ50wsQl_DNPoL84K026iZi4Eqa3MiL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8g3By2FX_lVS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS8Wg27shFREmoJ50wsQl_DNPoL84K026iZi4Eqa3MiL
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera/-/asset_publisher/YToB771ylGDF/content/enarxe-programmatos-proothese-tes-apascholeses-meso-programmaton-koinophelous-charaktera-gia-8-933-theseis-plerous-apascholeses-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-koinophelous-charaktera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YToB771ylGDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1ofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1ofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1ofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1ofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1ofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_gD6-hI7aNnPQ4q7yoygoyIVTwCJhgiQoahYTmO-5c
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=13&la=1  

 

Χρηματοδότηση Μελετών 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Κατηγορία Δικαιούχων : 
 

Στόχοι : Η επιτάχυνση του χρόνου ωρίμανσης των επενδυτικών έργων των Ο.Τ.Α. είναι ιδιαί-

τερα σημαντική γιατί: 

- Η δημιουργία επενδύσεων των Ο.Τ.Α. οδηγεί σε τόνωση των τοπικών οικονομιών 

είτε άμεσα, με την ανάληψη μέρους ή όλου του έργου από τοπικές επιχειρήσεις, είτε 

έμμεσα (απασχόληση, παράλληλα οφέλη κ.λπ.) ενώ μοχλεύει την αναπτυξιακή διαδικα-

σία. 

- Αυξάνεται η πιθανότητα απορρόφησης κοινοτικών και άλλων πόρων (στα προγράμ-

ματα που προβλέπεται επιχορήγηση). 

- Υπάρχει δυνατότητα ένταξης και του κόστους της μελέτης στα προγράμματα επιχορή-

γησης. 

- Η επιτάχυνση εκτέλεσης των νέων έργων βελτιώνει το όφελος του Ο.Τ.Α. σε τέτοιο 

βαθμό που υπερκαλύπτει, στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος της μελέτης. 

Σκοπός : Η χρηματοδότηση των μελετών έχει ως σκοπό οι Ο.Τ.Α. να βρουν τους αναγκαίους πό-

ρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, με σκοπό τη δημιουργία 

αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι Ο.Τ.Α. έχουν αδυναμία χρηματοδότησης ακόμα και των μελε-

τών που απαιτούνται, με συνέπεια να καθυστερεί η εκτέλεση των έργων τους και α-

κόμη χειρότερα να μην μπορούν να τα εντάξουν σε κοινοτικά προγράμματα,με αποτέ-

λεσμα να χάνουν πολύτιμους πόρους. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδότηση των μελετών 

Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100 

Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350 

Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888 

Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125 

Παρατηρήσεις : - Κάλυψη μέχρι του 100% του κόστους της μελέτης. 

- Άρρηκτη σύνδεση της μελέτης με το έργο 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/  

 

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , 

ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Σκοπός : Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ. νόμος 3389/05) είναι μορφές συνεργα-

σίας των Δημοσίων Φορέων μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη 

χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων υποδομής και στην παροχή δημόσιων υπηρε-

σιών, αλλά και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. 

Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνι-

σμό. Οι ΣΔΙΤ υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι πα-

ράμετροι του έργου, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουρ-

γίας, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα. Τα έργα που 

υλοποιούνται με ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά από συγκεκριμένη περίοδο λειτουρ-

γίας, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση. 

http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=13&la=1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8oc_Y0zxAXyV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWhwSV9Kk3vsQ3R3CrAq5KQ1uxB7MKKpx0GCdKGWNvL0
https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις 

: 

- Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η χρηματοδότηση και η διαχείριση (συντήρηση, λειτουργία, εκ-

μετάλλευση) δημόσιων έργων υποδομής 

- Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών 

- Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας 

Ενδεικτικά έργα: 

- Σχεδιασµός µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές 

- Κατασκευή, είτε µε τη µορφή κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων είτε της οµαδικής 

ανακαίνισης µεµονωµένων ή οµάδων εγκαταστάσεων µίας συγκεκριµένης περιοχής, 

- Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 

- Συντήρηση του εξοπλισµού του κτιρίου 

- Εστίαση (γεύµατα που να πληρούν τις συµφωνηθείσες διατροφικές προδιαγραφές), 

- Στάθµευση αυτοκινήτων 

- Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων 

- Ασφάλεια 

- Υπηρεσίες καθαριότητας. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 200 εκ. Ευρώ/ αντικείμενο της Σύμπραξης 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 3389/2005 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

Τηλ: 210 337 5750 

Παρατηρήσεις : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ 

Περιβάλλον- Διαχείριση Απορριμμάτων 

- Υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Πε-

ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

- Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πε-

ριφέρειας Ηπείρου, Νομού Σερρών, Ν. Ηλείας , Πελοποννήσου κλπ 

Ενέργεια 

- Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Αθηναίων 

- Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

- Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου 

Εκπαίδευση 

- Υλοποίηση 8 Σχολικών Μονάδων στα Χανιά & ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φι-

λίας των Λαών 

- Υλοποίηση 14 Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1A) 

- Υλοποίηση 10 Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1B) 

Πληροφορική & Επικοινωνίες 

- Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων 

- Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών των 

μέσων της “Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ” και τη διαχείριση του στόλου της 

Λοιπά 

- Ανακαίνιση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λου-

τρών Νισύρου 

- Yλοποίηση τεσσάρων 4 κολυμβητηρίων και δύο 2 γυμναστηρίων ανά την Ελλάδα 

- Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση 

του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.sdit.mnec.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF

%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4/%C

F%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-

%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84  

Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/assets/PPPs.pdf  

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/sdit-documents/gr_low.pdf  

 

Συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σ.Ε.Α. 

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , 

ΑΛΛΟΙ 

http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/sdit-documents/SDIT_guide_final.pdf
http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/nomothesia/LAW_3389_2005.pdf
http://www.sdit.mnec.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84
http://www.sdit.mnec.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84
http://www.sdit.mnec.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84
http://www.sdit.mnec.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84
http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/assets/PPPs.pdf
http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/sdit-documents/gr_low.pdf
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Στόχοι : Η ΣΕΑ επιτρέπει τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω προβλεπόμενων 

μειώσεων του ενεργειακού κόστους. Καθώς οι επενδύσεις εξοφλούνται άμεσα από από την ε-

ξοικονόμηση κόστους, δεν υπάρχει ανάγκη κεφαλαίου κίνησης από την πλευρά του δικαιού-

χου. 

Επίσης η ΣΕΑ δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών σε οργανισμούς/επιχειρήσεις χω-

ρις να χρειαζεται να έχουν τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες ενεργειακής διαχείρισης και αρχικό 

κεφάλαιο. 

Σκοπός : Σ.Ε.Α είναι η συμβατική συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου και του 

παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα ΕΕΥ: Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών), με 

αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την 

οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρ-

τάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδο-

σης. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις 

: 

Οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) παρέχουν, μέσω των ΣΕΑ, ενεργειακές υπη-

ρεσίες και άλλα μέσα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια του τε-

λικού καταναλωτή. 

Στη ΣΕΑ ρυθμίζονται ιδίως τα ακόλουθα: 

α) ο σχεδιασμός και η διαχείριση της παρεχόμενης ενεργειακής υπηρεσίας και του ενεργειακού 

έργου, 

β) η μεθοδολογία εκτίμησης της εξοικονομούμενης ενέργειας και αποτίμησης του 

προκύπτοντος συνολικού οικονομικού οφέλους, 

γ) η αγορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ενεργειακού εξοπλισμού, 

όπως οι ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και τα υλικά κτιριακού κε-

λύφους, σταθερά ή μη, που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση, 

δ) η διαχείριση, ο τρόπος λειτουργίας του εξοπλισμού και η συντήρηση του, 

ε) το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο αποτελείται από το κόστος προμήθειας και εγκατά-

στασης του απαραίτητου εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του, το κόστος 

χρηματοδότησης και την αμοιβή της ΕΕΥ, 

στ) η διαδικασία αποτίμησης του ενεργειακού οφέλους και 

ζ) ο τρόπος και χρόνος αποπληρωμής. 

Θεσμικό πλαίσιο : - Ν. 3855/2010 

- Οδηγία 2012/27/ΕΕ, Άρθρο 5 και Άρθρο 8 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Η ΣΕΑ αποτελεί συγχώνευση τριών συμβάσεων σε μία, σύμβαση για εργασίες ανακαίνισης, 

σύμβαση πίστωσης και σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

- Το Μητρώο ΕΕΥ αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα όπου εντάσσονται οι Επιχειρήσεις Ε-

νεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης 

Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Το Μητρώο υπάρχει στον δικτυακό τόπο: www.escore

gistry.gr 

Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.buildup.eu/sites/default/files/content/xrimatodotisi_ergwn_sea_0.pdf  

 

Συμβάσεις Παραχώρησης 

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ 

Στόχοι : Είναι ένα είδος εταιρικής σχέσης μεταξύ του δημόσιου τομέα και μιας (συνήθως) ιδιωτικής 

εταιρείας που έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της σε έναν συγκεκριμένο τομέα, (πχ 

υλοποίηση έργων υποδομής). Μέσω των παραχωρήσεων κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφά-

λαια και τεχνογνωσία, που συμπληρώνουν δημόσιους πόρους, και πραγματοποιούνται νέες 

επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες, χωρίς να αυξάνεται το δημόσιο χρέος. 

Σύμφωνα με το νόμο ν. 4413/16 «συμβάσεις παραχώρησης» νοούνται συμβάσεις παραχώ-

ρησης έργων ή υπηρεσιών 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές 

- λιμενικές και αερολιμενικές υπηρεσίες 

- συντήρηση και διαχείριση οδικών δικτύων 

- διαχείριση αποβλήτων 

- παροχή ενέργειας και θέρμανσης 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AxgQsUVAUjA%3D&tabid=506
https://www.buildup.eu/sites/default/files/content/xrimatodotisi_ergwn_sea_0.pdf
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- εγκαταστάσεις αναψυχής 

χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4413/16 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16) : Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Ε-

ναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 

94/1/28-3-14) και άλλες διατάξεις (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : Παράδειγμα για ΟΤΑ: Κατασκευή και παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο ΟΤΑ: 

o ιδιώτης αναλαμβάνει την κατασκευή και εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης για συγκεκρι-

μένο χρονικό διάστημα επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΤΑ και αμείβεται απευθείας από τους 

χρήστες του χώρου στάθμευσης 

 

Παραδείγματα: 

• Κατασκευή του έργου παραχώρησης "Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων στο Δήμου Αμα-

ρουσίου 

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου παραχώρησης "Μελέτη- Κατασκευή- 

Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο 

Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου", προϋπολογισμού 5.414.526,78 € με Φ.Π.Α. 

Για την υλοποίηση του έργου έγινε σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Η 

περίοδος κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες και η περίοδος εκμετάλλευσης 29 έτη 

Xρήσιμες συνδέσεις : 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15428/attachments/1/translations/el/renditi

ons/native  

 

Ενεργειακές Κοινότητες 

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ 

Στόχοι : Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με 

στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ν. 4430/2016 (Α΄ 205)) 

και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και 

την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, 

διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας 

σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τε-

λική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερ-

μότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενερ-

γειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της 

παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας. 

Σκοπός : Με τον Νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

εισάγει την ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες, τους τοπικούς 

φορείς (δήμοι και οι περιφέρειες) και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμε-

τάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της άμεσης ενερ-

γής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στα εγχειρήματα Ανανε-

ώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης που συνεπάγονται ήπιες περιβαλλοντικές πα-

ρεμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό 

ρόλο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας (prosumers). Η προϋπόθεση δημιουρ-

γίας συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ διαφόρων τοπικών φορέων, στο πλαίσιο των Ε-

νεργειακών Κοινοτήτων, έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινωνικών συναινέσεων, 

καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Κύριες δραστηριότητες, εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής κοι-

νότητας η οποία ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από αυτές: 

 

- Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής 

ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς 

- Διαχείριση -συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση- πρώτης ύλης για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας 

- Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15428/attachments/1/translations/el/renditions/native
http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/act/2016/4413
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15428/attachments/1/translations/el/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15428/attachments/1/translations/el/renditions/native
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- Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

- Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, 

- Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας 

- Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και 

εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

- Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ή 

διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών 

- Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε 

- Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4513/2018 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συναιτερισμού 

- Οι Ε.Κοιν. έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (με κάποιες εξαιρέσεις) 

- Οι Ε.Κοιν. μπορούν να ασκούν και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στη παρά-

γραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 4513/2018 

- Οι Ε.Κοιν., σχετικά τα οικονομικά μέτρα στήριξης, μπορούν να εντάσσονται στον Νόμο 

για τις Κοιν.Σ.Επ. όπως επίσης και ανάλογα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ε-

θνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής ένωσης 

- Στις Ε.Κοιν., παρέχονται κάποια οικονομικά κίνητρα όπως για παράδειγμα "Απαλλαγή 

από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής ά-

δειας παραγωγής" και άλλα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 του Ν. 4513/2018 

- Ο Δήμος Τρικκαίων αποτελεί τον 1ο Δήμο της χώρας που αξιοποιεί τον πρόσφατο νόμο 

για την υλοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) και συστήνεται η «Ενεργειακή 

Κοινότητα Τρικκαίων-Ι ως αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού 

Xρήσιμες συνδέσεις : 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=keEgh3Jkg1w%3D&tabid=367&lang

uage=el-GR  

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://trikalacity.gr/o-dimos-trikkeon-iserchete-ston-tomea-tis-energias/  

 

Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το πλήθος 

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., 

ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : Από λίγες μέρες έως μερικές εβδομάδες. 

Στόχοι : Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Crοwdfunding είναι μεγάλης σημασίας συν-

δυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς για τους ΟΤΑ και δίνει τη δυνατότητα στους τοπι-

κούς φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δρά-

σεις. Η υλοποίηση της πλατφόρμας για ένα Δήμο αποτελεί μια μοναδική στρατηγική ευ-

καιρία με απτά οφέλη σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Τα οφέλη για του Crowdfunding για τους την ΤΑ είναι τα εξής: 

- Χρηματοδότηση Δράσεων που αναβαθμίζουν τους ΟΤΑ σε επίπεδο τουριστικό, πολιτι-

στικό, κοινωνικό και οικονομικό 

- Άντληση χρηματοδότησης μέσω Δωρεών με σύγχρονο, αποτελεσματικό τρόπο και με διε-

θνείς μεθοδολογίες CrowdFunding, οι οποίες είναι συμβατές με το ελληνικό και ευρωπαϊκό 

θεσμικό πλαίσιο 

- Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα μέλη, τους φορείς, την πολιτεία και την 

ευρύτερη κοινωνία 

- Ανάπτυξη συμμετοχικής Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων 

- Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων 

- Ενεργή εμπλοκή των κοινών στόχων 

- Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας 

Σκοπός : Η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει μία πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης 

κυρίως των κοινωφελών δράσεων της ΤΑ, της οποίας η αποτελεσματική λειτουργία της 

σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία ενός πλαισίου συμμετοχικής λήψης 

αποφάσεων, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και υποστήριξης δράσεων πλη-

θοπορισμού (crowdsourcing), με στόχο πάντα τηδιαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς 

τους πολίτες, την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=e7DQ%2FQFTljs%3D&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=e7DQ%2FQFTljs%3D&tabid=555&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=keEgh3Jkg1w%3D&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=keEgh3Jkg1w%3D&tabid=367&language=el-GR
https://trikalacity.gr/o-dimos-trikkeon-iserchete-ston-tomea-tis-energias/
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Οι στόχοι λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας είναι: 

- Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπι-

κών σκοπών ή για τη χρηματοδότηση της τέχνης, του Δημοσίου ή Δημοσίων Φορέων που 

εκτελούν ένα έργο γενικού συμφέροντος. 

- Oι επενδυτές-δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους 

για λόγους ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνοντας κάποιο μη-χρηματικό 

αντίτιμο που ενδεχομένως προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας, το οποίο μπορεί να είναι ένα ευ-

χαριστήριο σημείωμα ή ένα δώρο συμβολικής/αναμνηστικής αξίας. 

- Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων 

που αφορούν τον πολιτισμό, τις υποδομές, έργα και δράσεις τις κοινωνίας πολιτών κ.ά. 

- Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου με την οποία υιοθετεί και ε-

φαρμόζει καινοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυση δωρεών σε αυτόν 

μέσω συλλογικής χρηματοδότησης 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις: 

- δράσεις πρόνοιας 

- δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης 

- υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών αναγκών 

- πολιτιστικές δράσεις 

- έρευνα 

- κάλυψη λειτουργικών υποδομών 

Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4416/2016 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : Ορισμένες από τις δράσεις που στηρίχθηκαν στο crowdfunding αυτή είναι οι: 

- Σχολικά γεύματα στη Δυτική Αττική για 9 σχολεία και 1405 μαθητές με στόχο τη συλ-

λογή 600.000 ευρώ. Από τον Αύγουστο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2016 μαζεύτη-

καν 220.000 ευρώ. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή έως και τον Ιούνιο του 2017 

- Μελέτες αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης με στόχος τη συλλογή 80.000 

ευρώ, ο οποίος σχεδόν καλύφθηκε 1 μήνα πριν την λήξη της 

Xρήσιμες συνδέσεις : 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-

340c4fb76a24/t-oseka-eisigitiki-sunolo.pdf  

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο 

Κατηγορία Δικαιούχων : 
 

Περίοδος εφαρμογής : 2019 - 2020 

Προϋπολογισμός : 2.500.000,00 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : πρωτ. 1387/22-3-2019 ΥΑ/ ΑΔΑ: ΨΘΙΨ46Ψ844-ΡΝΘ (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

Τηλέφωνο : 210 5241919 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/  

 

Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) / Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8xcreXeJIx8t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamODxB5wE-FnmvNCdHQpwH47Uw6ID1A_R3Tdo9AT7FK
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/t-oseka-eisigitiki-sunolo.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/t-oseka-eisigitiki-sunolo.pdf
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=83
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%99%CE%A846%CE%A8844-%CE%A1%CE%9D%CE%98?inline=true
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=84
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

Στόχοι : Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμ-

βάλλει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ: 

- Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

- Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της α-

ποδοτικότητας των πόρων 

Σκοπός : Σκοπός του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμ-

φαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα 

στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της 

αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμ-

βάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Ο προγραμματισμός του νέου 

Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημό-

σιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Μέσω του νέου Ταμείου Υποδομών θα μπορούν να χρηματοδοτούνται έργα στους τομείς: 

- Ενεργειακής Αποδοτικότητας (πχ οδικός φωτισμός, νοσοκομεία κλπ) 

- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, υδροη-

λεκτρικοί - της προστασίας του περιβάλλοντος (υποδομών ύδρευσης, διαχείρισης αποβλή-

των, βιομηχανικά πάρκα κλπ) 

- Ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αστικές υποδομές ανάπλαση αποκατάσταση εγκα-

ταλειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ) 

Στην χρηματοδότηση δύναται να συμπεριλαμβάνονται έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ι-

διωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

Προϋπολογισμός : 450.000.000 ευρώ (- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 200.000.000 €. - Επι-

πρόσθετοι Εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

200.000.000 €. - Εθνικοί πόροι ύψους 50 εκ. €. οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του 

χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013) 

Θεσμικό πλαίσιο : - Αριθ. 6269/1895 Α1 

- ΦΕΚ 4159 Β/2017 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο φορέας διαχείρισης του ΤΑΜΥΠΟΔ. 

- Η ΕΤΕπ επιλέγει Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) οι όποιοι θα λά-

βουν πόρους προκείμενου να τους διοχετευόσουν, υπό την μορφή δανείων, σε βιώσιμα 

έργα στους παραπάνω τομείς. Ήδη έχουν επιλεγεί από την ΕΤΕπ οι τέσσερες συστατικές 

τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, , Eurobank,Τράπεζα Πειραιώς και AlphaBank) 

 

Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Στόχοι : Στόχος του Πριγράμματος είναι οι ώριμες απαλλοτριώσεις αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και 

χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια. Με το πρόγραμμα 

αυτό, το Πράσινο Ταμείο συμβάλει στην προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 

τα έκτακτα φαινόμενα, στην προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και 

στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των πόλεων. 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 

2018» είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για τη δέσμευση πίστωσης προκειμένου 

να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που 

προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική ση-

μασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις 

: 

Το Πράσινο Ταμείο καταβάλει αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις, μόνο κατά το μέρος που 

αφορά στις υποχρεώσεις των Δήμων και όχι των τρίτων, για την απόκτηση των προβλεπόμε-

νων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες, άλση, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές 

κ.α., 

Προϋπολογισμός : 15.000.000 ευρώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8YLkw93gW95tp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSVSbtVF76pRYVxZbZIyAS0IJIKoqVB4qqIIVBuaeV0y
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=87
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Θεσμικό πλαίσιο : Παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο 

Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903 

Fax : 210 5241833 

E-mail: info@prasinotameio.gr 

Ε-mail: PFouskokolaki@prasinotameio.gr 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE

%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE

%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%C

E%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%C

E%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%

CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf  

 

Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Στόχοι : Στόχος του Πριγράμματος είναι οι ώριμες απαλλοτριώσεις αμιγώς κοινόχρηστων χώρων 

και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια. Με το πρό-

γραμμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο συμβάλει στην προστασία από τις δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες και τα έκτακτα φαινόμενα, στην προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλ-

λαγής, αλλά και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των πόλεων. 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πό-

λεις 2019» είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινο-

χρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέ-

δια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζη-

μίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα. Για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων το Πρά-

σινο Ταμείο καταβάλει την αποζημίωση για τη συντέλεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης ή 

μπορεί να δεσμεύει ανάλογο ποσό προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση.Τα αι-

τήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν ώριμες απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το Πράσινο Ταμείο καταβάλει αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις, μόνο κατά το μέρος 

που αφορά στις υποχρεώσεις των Δήμων και όχι των τρίτων, για την απόκτηση των προ-

βλεπόμενων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες, άλση, χώροι πρασίνου, παι-

δικές χαρές κ.α. 

Προϋπολογισμός : 15.000.000 ευρώ 

Θεσμικό πλαίσιο : Παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο 

Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903 

Fax : 210 5241833 

E-mail: info@prasinotameio.gr 

Ε-mail: PFouskokolaki@prasinotameio.gr 

Παρατηρήσεις : - Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται κοινωφελείς χώροι, δρόμοι, πεζόδρομοι, υποδομές 

κ.λ.π. 

Ιστοχώρος προγράμματος: http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

https://www.prasinotameio.gr/wp-

content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-

%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%

A3%CE%97%CE%A3-

%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE

%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHpcRjyb5zTx4O4yW4ndN_GOVtXLard1FMoApENZFEN
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/411/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%9A.%CE%A7._2020.pdf
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=94
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHpcRjyb5zTx4O4yW4ndN_GOVtXLard1FMoApENZFEN
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE

%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf  

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=6790&language=el-GR  

 

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα 

σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, 

Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων 

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2022 

Στόχοι : Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων (36.500 ά-

τομα) με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο 

αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και α-

παιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ε-

νταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ι-

κανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση 

γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με 

τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύο-

νται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλα-

σιαστική επίδραση στην οικονομία. 

Σκοπός : Η δράση αποσκοπεί: 

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργα-

σίας, 

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, 

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και 

δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοι-

νωνίας. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις 

: 

Συνοψίζοντας η δράση περιλαμβάνει: 

- Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέ-

ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουρ-

γείων και άλλων φορέων. 

- Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων 

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το 

οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων. 

(δείτε λεπτομέρειες) 

Προϋπολογισμός : 276.699.200 Ευρώ (200.532.200,00 Ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021-2027» και β) 

76.167.000,00 Ευρώ ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού του 2020 του 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΚΑΕ 2493) 

Θεσμικό πλαίσιο : Η δράση ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνι-

κούς πόρους εντάσσεται στην υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. 

Επικοινωνία : Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 17456 

Τηλ.: 11320 

Email: infoportal@oaed.gr 

Παρατηρήσεις : - Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθ. 

8/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. 

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.oaed.gr/nea  

https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5b524%5d=6790&language=el-GR
https://www.eetaa.gr/fundings/%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9%20%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%20%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B9
http://www.oaed.gr/nea
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=13&la=1  

 

ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) 

Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2023 (με δυνατότητα παράτασης) 

Στόχοι : Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

- η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανά-

πτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών, 

- η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών 

της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας, 

- η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδι-

κότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, 

- η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτο-

διοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού, 

- η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονι-

σμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. 

Σκοπός : Έχοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Συνδέσμων Δή-

μων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνά-

μωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρί-

σης και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID 19. 

Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης 

με το συμβολικό 

όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδια-

σμού αναπτυξιακής 

προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω 

- μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέ-

χουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, 

- κατασκευής τεχνικών έργων, 

- της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, 

- οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ 

βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: 

περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των 

οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλ-

ληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός. 

Προϋπολογισμός : 2.500.000.000 ευρώ (χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρα-

καταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.)) 

Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση Αριθμ. 22766/09-04-2020 - ΦΕΚ 1386/Β'/14-04-2020 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και δεν μεταφέρονται σε 

αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταφέ-

ρονται στο σύνολο τους στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις 

της παρούσας. 

- Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δυνητικοί δικαιού-

χοι που υπέβαλαν αιτήματα ένταξης σε προσκλήσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗ-

ΜΟΣ» μπορούν να αποσύρουν αιτήματα ή να ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων έντα-

ξης, εφόσον δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου. 

- Αιτήματα προς ένταξη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμ-

ματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία έως την έναρξη ισχύος της 

http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=13&la=1
http://www.mou.gr/elibrary/PNP22766_FEKB1386_14.04.2020_AntonisTritsis.pdf
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παρούσας δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, εξετάζονται με βάση τα όσα ίσχυαν κατά 

την υποβολή τους και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας. 

Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/  

 

Ταμείο Αλληλεγγύης 

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ 

Σκοπός : Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των 

τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η 

χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λει-

τουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς 

την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών. Τον 

λογαριασμό του Ταμείου Αλληλεγγύης τον διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υ-

πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έργα υποστήριξης των Δήμων που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξε-

νίας και η έργα υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία 

των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων 

Προϋπολογισμός : 25.000.000 ευρώ/ έτος (από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου) 

Θεσμικό πλαίσιο : - Άρθρο 196, Ν. 4662/2020 (Α' 27) 

- ΚΥΑ 3999/ 30.04.2020 - ΦΕΚ 1811/Β’/12.05.2020 (σχετικό αρχείο) 

Παρατηρήσεις : - Το Ταμείο Αλληλεγγύης διοικείται από Επιτροπή, της οποίας το έργο είναι η ουσια-

στική αξιολόγηση και εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης έργων 

των δικαιούχων Δήμων υποβολής και στην οποία συμμετέχουν: 

1. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετα-

νάστευσης και Ασύλου, ως Πρόεδρος 

2. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευ-

σης και Ασύλου ως μέλος 

3. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευ-

σης και Ασύλου, ως μέλος 

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται γραμματέας από τον Προϊ-

στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ-

πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

- Ο Λογαριασμός «Ταμείο Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται 

κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://asylo.gov.gr/  

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020 

Προσκλήσεις 

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟ-

ΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2020 (ημερολογιακό έτος) 

Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων 

σχετικά με το φυσικό Περιβάλλον για το ημερολογιακό έτος 2020. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις 

: 

- Άξονας Προτεραιότητας 1: Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας 500.000 ευρώ 

- Άξονας Προτεραιότητας 2: Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις 4.000.000 ευρώ 

https://www.ypes.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uvOCsR_YNdrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOnKzQJK7E3tfaOBO-6-Ty6y4lDBInXWw0JjuNevYII0
http://asylo.gov.gr/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programma_proskliseis&programma_id=92
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- Άξονας Προτεραιότητας 3: Συμμετοχικότητα Πολιτών: "Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολί-

τες" 1.000.000 ευρώ 

- Άξονας προτεραιότητας 4: λοιπές δράσεις 500.000 ευρώ 

Προϋπολογισμός : 6.000.000 € 

Θεσμικό πλαίσιο : Αρ. Απόφασης 171.6/2020 (Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου) (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

Τηλέφωνο : 210 5241919 

Ιστοχώρος προγράμματος : http://prasino.evolution-

isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%

CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B

F%CE%B9/  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC

%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9

%CE%BA%CF%8C-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B

F%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%

B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/  

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://prasino.evolution-isa.gr/wp-

content/uploads/2020/06/%CE%A1%CE%A0%CE%98446%CE%A8844-

%CE%9D%CE%A12.pdf  

 

Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2020 

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο 

Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Περίοδος εφαρμογής : 2020 

Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αει-

φόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων, με στόχο την προστασία τους και την 

αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας. 

Χρηματοδοτούμενες δράσεις 

: 

Οι δράσεις και τα μέτρα που θα υλοποιηθούν ανήκουν στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότη-

τας: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Αντιπυρική Προστασία Δασών Και Δασικών Εκτάσεων 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία και Διαχείριση Δημοσίων Δασών και Δασικών Εκτά-

σεων 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Δασοπονίας και Προστασίας Άγριας Πανίδας και Χλω-

ρίδας 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Δράσεις – Έργα, Εργασίες και Προμήθειες της Γενικής Δ/Νσης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

Άξονας Προτεραιότητας 6 : Βελτίωση της Οικολογικής και Κοινωνικής Άξιας των Δασών 

Άξονας Προτεραιότητας 7: Εφαρμοσμένη Ερευνά 

Άξονας Προτεραιότητας 8 : Χρηματοδότηση Συνεχιζόμενων Έργων και Ανειλημμένων Υπο-

χρεώσεων Έργων που είχαν ενταχθεί στα Προηγούμενα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 

Προϋπολογισμός : 10.000.000 € 

Θεσμικό πλαίσιο : 698/ Κηφισιά, 04-02- 2020 (σχετικό αρχείο) 

Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

Τηλέφωνο: 210 5241919 

http://prasino.evolution-isa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A1%CE%A0%CE%98446%CE%A8844-%CE%9D%CE%A12.pdf
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
http://prasino.evolution-isa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A1%CE%A0%CE%98446%CE%A8844-%CE%9D%CE%A12.pdf
http://prasino.evolution-isa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A1%CE%A0%CE%98446%CE%A8844-%CE%9D%CE%A12.pdf
http://prasino.evolution-isa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A1%CE%A0%CE%98446%CE%A8844-%CE%9D%CE%A12.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A97%CE%97%CE%9246%CE%A8844-%CE%98%CE%99%CE%9C.pdf
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Ιστοχώρος προγράμματος : http://prasino.evolution-

isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%

CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B

F%CE%B9/  

Xρήσιμες συνδέσεις : 

https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC

%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83

%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%

83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-2017/  

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.prasinotameio.gr/wp-

content/uploads/2020/06/%CE%A97%CE%97%CE%9246%CE%A8844-

%CE%98%CE%99%CE%9C.pdf  

 

 

 

Οι 6 προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2019-2024 

 

[1] Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία 

Ανάδειξή της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ή-

πειρο 

Τομείς πολιτικής 

Καθαρή ενέργεια 

Δυνατότητες για εναλλακτικές, καθαρότερες πηγές ενέργειας 

Βιώσιμη βιομηχανία 

Τρόποι διασφάλισης πιο βιώσιμων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον κύκλων παραγωγής 

Οικοδόμηση και ανακαίνιση 

Η ανάγκη για έναν καθαρότερο κατασκευαστικό τομέα 

Βιώσιμη κινητικότητα 

Προώθηση πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς 

Βιοποικιλότητα 

Μέτρα για την προστασία του εύθραυστου οικοσυστήματός μας 

Από το αγρόκτημα στο πιάτο 

Πώς θα εξασφαλίσουμε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων 

Εξάλειψη της ρύπανσης 

Μέτρα για την ταχεία και αποτελεσματική μείωση της ρύπανσης 

 

Δράσεις 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει έναν χάρτη πορείας με δράσεις που 

 θα ενισχύσουν την αποδοτική χρήση των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία 

 θα αποκαταστήσουν τη βιοποικιλότητα και θα μειώσουν τη ρύπανση. 

Περιγράφει τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και εξηγεί τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί μια μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. 

Η ΕΕ θα είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Για να γίνει αυτό, προτείναμε έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, 

μετατρέποντας έτσι αυτήν την πολιτική δέσμευση σε νομική υποχρέωση και ενεργοποιώντας επενδύσεις. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 

όπως: 

• επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες 

• στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα 

• ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς 

• απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα 

• διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

• συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων 

  

http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-2017/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-2017/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-2017/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-2017/
https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-2017/
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A97%CE%97%CE%9246%CE%A8844-%CE%98%CE%99%CE%9C.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A97%CE%97%CE%9246%CE%A8844-%CE%98%CE%99%CE%9C.pdf
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A97%CE%97%CE%9246%CE%A8844-%CE%98%CE%99%CE%9C.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal-priority_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_19_6723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_19_6724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_19_6725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_19_6726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_19_6728
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_19_6729
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_el
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Η ΕΕ θα παράσχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. 

Η δράση αυτή αποκαλείται «Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης» και θα συμβάλει στην κινητοποίηση 

τουλάχιστον 100 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 στις πλέον πληγείσες περιοχές. 

 

 

[2] Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων 

Εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας 

Τομείς πολιτικής 
Βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

Συνδυάζοντας τη σταθερότητα με τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική λογοδοσία 

Εσωτερική αγορά 

Μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά 

Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις 

Τόνωση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ, συντονισμός των οικονομικών πολιτικών όλων 

των χωρών της ΕΕ σε ετήσιο κύκλο. 

Τόνωση της απασχόλησης 

Παροχή βοήθειας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε να περάσουν σε μια πιο βιώσιμη χρήση των 

πόρων.  

 

 

[3] Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή 

Χειραφέτηση των ατόμων μέσω μιας νέας γενιάς τεχνολογιών 

Δράσεις 

 Αριστεία και εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη 

Ενδυνάμωση με στόχο τη σύσταση επιχειρήσεων, την ανάπτυξή τους, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό 

επί ίσοις όροις 

 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 

Προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών υψηλής παραγωγής εκπομπών μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών 

 Ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική 

Χρήση των οικολογικών και ψηφιακών μετασχηματισμών για την ενδυνάμωση της βιομηχανίας και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

  

Τομείς πολιτικής 

 Προστασία δεδομένων 

Αναμόρφωση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων, ώστε οι πολίτες να έχουν τον έλεγχο των 

προσωπικών τους δεδομένων και να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Εξασφάλιση της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ και από τις χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ. 

 Καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε διαδικτυακά αγαθά 

Εξέλιξη του ψηφιακού περιβάλλοντος της ΕΕ σε έναν χώρο όπου αγορές και πωλήσεις θα μπορούν να γίνονται 

απρόσκοπτα και με θεμιτούς όρους. 

 Ένα περιβάλλον φιλικό για τα ψηφιακά δίκτυα και τις ψηφιακές υπηρεσίες 

Σχεδιάζοντας κανόνες που συμβαδίζουν με τους ρυθμούς εξέλιξης της τεχνολογίας και συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των υποδομών. 

 Η ψηφιοποίηση ως παράγοντας ανάπτυξης 

Πλήρης αξιοποίηση της ψηφιοποίησης από την ευρωπαϊκή οικονομία, βιομηχανία και απασχόληση 

 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 

Για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα καταστεί πρότυπο και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο σε μια κοινωνία ενισχυμένη 

χάρη στα δεδομένα. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/internal-market_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/boosting-jobs_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/right-environment-digital-networks-and-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/economy-society
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_el
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Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής 

Προστασία των πολιτών και των αξιών μας 

Μια Ευρώπη που προστατεύει πρέπει επίσης να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και τις βασικές αξίες της ΕΕ. 

Οι απειλές κατά του κράτους δικαίου θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομική, πολιτική και οικονομική βάση της 

Ένωσής μας. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο του οράματος της προέδρου φον ντερ Λάιεν για μια 

Ένωση ισότητας, ανεκτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν συνολικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτος δικαίου, στο πλαίσιο του 

οποίου θα υποβάλλει κάθε χρόνο αντικειμενική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το 

κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. 

Τα ισχυρά σύνορα, ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης ασύλου και η συνεργασία με 

τις χώρες εταίρους είναι σημαντικά στοιχεία για ένα νέο ξεκίνημα στον τομέα της μετανάστευσης. 

 

Τομείς πολιτικής 

 Ένωση Ασφάλειας 

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια στοχεύει σε μια ισχυρότερη, πιο συντονισμένη και 

ολοκληρωμένη αντίδραση της ΕΕ στα τρομοκρατικά εγκλήματα και στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. 

 Δικαστική συνεργασία 

Συνεργασία σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε ποινικές υποθέσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς. Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης μέσω της 

σύνδεσης των διαφόρων εθνικών νομικών συστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 Θεμελιώδη δικαιώματα 

Με την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστατεύεται το κράτος 

δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζεται ότι όλες οι προτάσεις της Επιτροπής 

τηρούν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η οδηγία κατά των διακρίσεων καταπολεμά τις 

διακρίσεις και προάγει την ισότητα των φύλων. 

 Προστασία των καταναλωτών 

Προστασία και στήριξη των καταναλωτών μέσω της αύξησης της ασφάλειάς τους όσον αφορά τα προϊόντα, 

τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα· καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών· ενίσχυση της επιβολής των κανόνων 

προστασίας των καταναλωτών και προσαρμογή της νομοθεσίας για τους καταναλωτές στην ψηφιακή εποχή. 

 Μετανάστευση 

Προς ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση 

 

 

 

 

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο 

Ενίσχυση της υπεύθυνης παγκόσμιας ηγετικής θέσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πολυμέρεια και μια βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια 

τάξη, εξασφαλίζοντας πιο ενεργό ρόλο και ισχυρότερη φωνή για την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. 

Ένα ισχυρό θεματολόγιο για ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, το οποίο θα καθιστά την Ευρώπη 

ελκυστική για τις επιχειρήσεις, είναι το κλειδί για να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη 

και, παράλληλα, να διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία του κλίματος, 

του περιβάλλοντος και της εργασίας. Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης σημαίνει επίσης στενή 

συνεργασία με τους γείτονες και τους εταίρους, μέσω της εισαγωγής μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για την Αφρική και της επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των 

δυτικών Βαλκανίων. 

Η Επιτροπή επιδιώκει μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις - από 

την αναπτυξιακή βοήθεια έως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας - που θα 

εξασφαλίζει στην Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ενωμένη φωνή στην παγκόσμια σκηνή. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection_en
https://ec.europa.eu/info/priorities/promoting-european-way-life/migration_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_el
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Τομείς πολιτικής 

 Εξωτερική πολιτική 

Η ΕΕ διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Έχει συνάψει 

στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τους σημαντικότερους διεθνείς παράγοντες, βρίσκεται σε διαρκή 

επικοινωνία με τις αναδυόμενες δυνάμεις του κόσμου και έχει υπογράψει διμερείς Συμφωνίες 

Σύνδεσης με γειτονικές χώρες. 

 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 

Αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της περιοχής από πολιτική και οικονομική άποψη καθώς και από την 

άποψη της ασφάλειας. Η σταθερότητα της ίδιας της ΕΕ στηρίζεται στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Πολιτικής Γειτονίας θα συνεχίσει να προωθεί αυτές 

τις οικουμενικές αξίες. 

 Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη 

Με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, η ΕΕ συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας ανά τον 

κόσμο, στη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, καθώς και στην 

προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Ανθρωπιστική Βοήθεια, Πολιτική Προστασία 

Η ΕΕ παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες αυτών που τη χρειάζονται και δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον ευάλωτα θύματα. Συντονίζει επίσης την ευρωπαϊκή βοήθεια πολιτικής 

προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών ανά τον κόσμο. 

 Εμπορική Πολιτική 

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ καθορίζει τις κατευθύνσεις για το εμπόριο και τις επενδύσεις εντός και 

εκτός της ΕΕ. Επηρεάζει τους πολίτες της ΕΕ αλλά και επηρεάζεται από αυτούς, ώστε να 

αντικατοπτρίζει τις αξίες και τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η ΕΕ βοηθά τις επιχειρήσεις 

να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και στοχεύει στην 

τόνωση της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας και των 

επενδύσεων στην ΕΕ. 

 Ασφάλεια και άμυνα 

Η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της 

ΕΕ να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται κρίσεις μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών ικανοτήτων. 

 Διεύρυνση της ΕΕ 

Επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη: η προοπτική προσχώρησης 

στην ΕΕ αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για αλλαγή, καθώς οι ενδιαφερόμενες χώρες υιοθετούν θετικές 

μεταρρυθμίσεις δημοκρατικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO: Περιφερειακή και Αστική Πολιτική 

Αυτό το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρμόδιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τις περιφέρειες και τις πόλεις. 

Σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΓΔ REGIO αρμόδια 

για την περιφερειακή πολιτική, συμβάλλει στα εξής:  

 ΣΤΟΧΟΣ: Περιφέρειες που αναπτύσσονται μαζί 

 ΟΡΑΜΑ : Το όραμά μας είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι άνθρωποι σε όλες τις 

περιφέρειες και πόλεις μας θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. Στοχεύουμε σε μια 

ακατάλυτη βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας ζωής για όλους, οπουδήποτε 

κατοικούν. 

 

Νέα πολιτική Συνοχής 
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή 

προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη βασική επενδυτική 

πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της αλληλεγγύης. 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/about-development-and-cooperation-europeaid_en
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/trade/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/security-and-defence_el
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
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InvestEU 

Με βάση την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, το Ταμείο InvestEU θα συνεχίσει την κινητοποίηση 

δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το επενδυτικό κενό στην 

Ευρώπη, που εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Με το νέο Ταμείο θα επιτευχθούν κυρίως τα εξής: 

1) Περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα: Συγκέντρωση ιδιωτικών και δημόσιων 

επενδύσεων και προσέλκυση πάνω από 650 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ 

κατά την επταετή περίοδο. 

2) Δημιουργία ενός διαφοροποιημένου και ευέλικτου χαρτοφυλακίου: Το Ταμείο InvestEU 

στηρίζει τέσσερις τομείς πολιτικής  

i. τις βιώσιμες υποδομές: Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: βιώσιμη ενέργεια I 

ψηφιακή συνδεσιμότητα I μεταφορές I κυκλική οικονομία I ύδρευση, αποχέτευση και άλλες 

περιβαλλοντικές υποδομές κ.λπ 

ii. την έρευνα, την καινοτομία και τη ψηφιοποίηση: Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: 

έρευνα και καινοτομία I μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην  αγορά  I  

ψηφιοποίηση  της  βιομηχανίας  I  περαιτέρω  ανάπτυξη  καινοτόμων  επιχειρήσεων  I  τεχνητή 

νοημοσύνη κ.λπ. 

iii. τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) I επιχειρήσεις μεσαίας  

κεφαλαιοποίησης  

iv. τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: 

δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτισηI κοινωνικές κατοικίες, σχολεία, πανεπιστήμια,  

νοσοκομείαI  κοινωνική  καινοτομία  I  υγειονομική  περίθαλψη,  μακροπρόθεσμη  φροντίδα  

και προσβασιμότητα  I  μικροχρηματοδότηση  I  κοινωνικές  επιχειρήσεις  I  ένταξη  

μεταναστών,  προσφύγων  και ευάλωτων ατόμων κ.λπ.. 

3) Εξορθολογισμός και απλούστευση: Ένα ενιαίο ταμείο θα ενσωματώσει τα πολλά διαφορετικά 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ και τους σχετικούς εφαρμοστέους κανόνες που τα 

συνοδεύουν. Αυτή η ενοποίηση σημαίνει μεγαλύτερη έμφαση στους τομείς πολιτικής και τους 

στόχους. 

4) Αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των χρηματοδοτικών εταίρων μας σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ 

5) Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την αποτελεσματικότερη μόχλευση των κονδυλίων 

που λαμβάνουν από την ΕΕ 
 

Οι περιφερειακές αναπτυξιακές επενδύσεις θα εστιάσουν περισσότερο στους στόχους 1 και 2. 

Το 65 % έως το 85 % των πόρων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα κατανεμηθεί σε αυτές τις 

προτεραιότητες, ανάλογα με τον σχετικό πλούτο των κρατών μελών. 

Μια προσέγγιση πιο προσαρμοσμένη στην περιφερειακή ανάπτυξη: Η πολιτική συνοχής 

εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση 3 κατηγορίες 

(λιγότερο ανεπτυγμένες·περιφέρειες Περιφέρειες σε μετάβαση· περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες). 

Η μέθοδος κατανομής των πόρων εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ: Προστίθενται νέα κριτήρια (ανεργία των νέων, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, κλιματική 

αλλαγή καθώς και υποδοχή και ένταξη των μεταναστών) ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η 

πραγματικότητα επί τόπου. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν 

ειδική στήριξη της ΕΕ. 

Η πολιτική συνοχής στηρίζει περαιτέρω τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε 

τοπικό επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών στη διαχείριση των κονδυλίων. 

Ενισχύεται επίσης η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς το 6% των πόρων του 

ΕΤΠΑ διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και καταρτίζεται ένα νέο πρόγραμμα δικτύωσης 

και ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία. 
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Πιο αναλυτικά: 

Α) ΕΣΠΑ 2014-20 (2023) 

Η βασική προτεραιότητα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι  η προώθηση  μιας 

ανάπτυξης:  

 έξυπνης (smart growth). Έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στους 

παρακάτω τομείς:  

 εκπαίδευση (ενθάρρυνση των ατόμων για μάθηση, σπουδές και βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους), 

 έρευνα/καινοτομία (δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών που ευνοούν την 

ανάπτυξη και την απασχόληση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προκλήσεων), 

 ψηφιακή κοινωνία (αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών) 

 βιώσιμης (sustainable growth), χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα· και  

 χωρίς αποκλεισμούς (inclusive growth), με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους 

στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της 

φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας. 

 

Εμβληματικές πρωτοβουλίες 

Η Ευρώπη έχει βρει νέους μοχλούς για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Τα προβλήματα των τομέων αυτών αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των παρακάτω 7 

εμβληματικών πρωτοβουλιών.  

 Έξυπνη ανάπτυξη 

- Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 

- Ένωση Καινοτομίας 

- Νεολαία σε κίνηση 

 Διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη 

- Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της  

- Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης 

 Οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 

- Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 

- Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας 

 

Επίσης, δημιουργήθηκαν οι εξής δομές: 

- Γενική Διεύθυνση «Δράση για το κλίμα» (DG CLIMA) 

http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm  

- Πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=el  

 

Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το 2020 είναι: 

1. Απασχόληση: απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών 

2. Έρευνα και Ανάπτυξη: το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την 

Ανάπτυξη 

3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα: μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990, 

εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αύξηση κατά 20% της ενεργειακής 

απόδοσης 

http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=el
ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

4. Εκπαίδευση: μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%, 

ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 

ετών 

5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: μείωση τουλάχιστον κατά 

20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού 

 

 Οι καινοτομίες που εισάγονται στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι: 

 Ενισχυμένη βαρύτητα στα αποτελέσματα: Σαφέστεροι και μετρήσιμοι στόχοι για βελτιω-

μένο επίπεδο λογοδοσίας. 

 Απλούστευση: Μια δέσμη κανόνων για πέντε ταμεία. 

 Συνθήκες: Θέσπιση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από τη διοχέτευση της χρηματοδό-

τησης. 

 Ενισχυμένη αστική διάσταση και αγώνας υπέρ της κοινωνικής ένταξης: θα οριστεί το 

κατώτατο ποσό του ΕΤΠΑ που θα διατεθεί για ολοκληρωμένα έργα στις πόλεις, και του ΕΚΤ 

για τη στήριξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 

 Σύνδεσμος με την οικονομική μεταρρύθμιση: η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει 

τη χρηματοδότηση ενός Κράτους Μέλους το οποίο δεν συμμορφώνεται με τους οικονομικούς 

κανόνες της ΕΕ. 

 

Η πολιτική συνοχής έχει θεσπίσει  τους παρακάτω 11 θεματικούς στόχους που στηρίζουν 

την ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. 

 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

 

2. Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), και χρήση και ποιότητα αυτών 
 

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

 

4. Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα 

 

5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων 
 

6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής 

χρήσης πόρων 
 

 

7. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των υποδομών δικτύων 
 

8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικό-

τητας των 
 

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των 

διακρίσεων 
 

10. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση 
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11. Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης 

 
 

 Η επένδυση του ΕΤΠΑ θα στηρίξει και τους 11 στόχους, αλλά οι στόχοι 1-4 αποτελούν τις 

βασικές προτεραιότητες για επένδυση.  

 Οι κύριες προτεραιότητες του ΕΚΤ είναι οι στόχοι 8-11, μολονότι το ταμείο στηρίζει επίσης 

και τους στόχους 1-4. 

 Το Ταμείο Συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7 και 11.  

 

Οι πηγές χρηματοδότησης περιγράφονται ως εξής στον σχετικό οδηγό της Ε.Ε 

(http://ec.europa.eu/budget/funding/public-bodies/main-funding-sources_el): 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Πολιτική συνοχής 

Η πολιτική συνοχής (ή περιφερειακή πολιτική) υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή που είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Οι κανόνες για τη δαπάνη των χρημάτων που προ-

ορίζονται για την πολιτική συνοχής έχουν απλοποιηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιω-

θεί ο συντονισμός. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-20 προβλέπει επενδύσεις στον 

τομέα της πολιτικής συνοχής ύψους 325 δις. EUR σε χώρες, περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ. 

 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμεία Επενδύσεων 

Πέντε βασικά ταμεία υποστηρίζουν από κοινού την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες 

της ΕΕ: 

1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).  

Το ΕΤΠΑ επιδιώκει την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση διορθώνοντας ανισορροπίες μεταξύ περιφερειών.· 

Το ΕΤΠΑ επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε αρκετούς βασικούς τομείς προτεραιότητας. 

Αυτό είναι γνωστό ως «θεματική επικέντρωση»: 

 Έρευνα και καινοτομία, 

 ψηφιακό θεματολόγιο, 

 στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 

 οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα. 

Οι πόροι του ΕΤΠΑ που κατανέμονται σε αυτές τις προτεραιότητες θα είναι ανάλογα με την κατη-

γορία της περιφέρειας. 

 Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τουλάχιστον το 80 % της χρηματοδότησης πρέπει να ε-

στιάζει σε δυο, το λιγότερο, από αυτές τις προτεραιότητες. 

 Στις περιφέρειες μετάβασης, αυτό ισχύει για 60 % της χρηματοδότησης. 

 Σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ποσοστό είναι 50 %. 

Επιπλέον, μερικοί πόροι του ΕΤΠΑ πρέπει να διοχετεύονται συγκεκριμένα προς έργα που προωθούν 

την οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα: 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 20 %; 

 Περιφέρειες μετάβασης: 15 %, και 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 12%. 

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 

Στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τουλάχιστον 

το 80 % των κονδυλίων θα επικεντρωθούν στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται 

πιο πάνω. 

Ειδικά Εδαφικά Χαρακτηριστικά 

Το ΕΤΠΑ δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία σε ειδικά εδαφικά χαρακτηριστικά. Οι δράσεις του 

ΕΤΠΑ έχουν σχεδιαστεί να μειώσουν τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα σε 

http://ec.europa.eu/budget/funding/public-bodies/main-funding-sources_el
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/cooperation/european-territorial/
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αστικές περιοχές, με ειδική εστίαση στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Τουλάχιστον το 5 % των πόρων 

του ΕΤΠΑ τίθενται κατά μέρος για αυτόν τον τομέα, μέσω «ολοκληρωμένων δράσεων» που διαχει-

ρίζονται οι πόλεις. 

Οι περιοχές που είναι φυσικά μειονεκτικές λόγω γεωγραφικών χαρακτηριστικών (απομακρυ-

σμένες, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές) ωφελούνται από ειδική μεταχείριση. Τέλος, οι πλέον 

απομακρυσμένες περιφέρειες επίσης ωφελούνται από ειδική βοήθεια του ΕΤΠΑ για την αντιμετώ-

πιση πιθανών μειονεκτημάτων λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους. 

 

2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
Το ΕΚΤ επενδύει σε ανθρώπους, και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση και 

εκπαίδευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχει σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση των πιο 

ευάλωτων ανθρώπων που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας.· 

Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Το διάστημα 2014-2020 έχουν 

δεσμευθεί πάνω από 80 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο στα κράτη μέλη, και ένα 

επιπλέον ποσό τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των Νέων». 

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, το ΕΚΤ θα επικεντρωθεί σε τέσσερις από τους θε-

ματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής: 

 προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, 

 προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας, 

 επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση, και 

 ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. 

Επιπλέον, το 20 % των επενδύσεων του ΕΚΤ θα διατεθεί για δραστηριότητες που θα βελτιώσουν την 

κοινωνική ένταξη και θα καταπολεμούν τη φτώχεια. Αυτό είναι γνωστό ως θεματική επικέντρωση. 

 

3. Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). 

Το Ταμείο Συνοχής επενδύει στην προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των κιν-

δύνων, στους τομείς των υδάτων και αποβλήτων και στο αστικό περιβάλλον. Μπορεί επίσης να υπο-

στηρίξει σχέδια σχετικά με την αποδοτικότητα της ενέργειας και τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμης 

ενέργειας σε εταιρείες και δημόσιες υποδομές.  

Το Ταμείο Συνοχής στοχεύει Κράτη Μέλη των οποίων το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) ανά 

κάτοικο είναι λιγότερο από 90 % του ευρωπαϊκού μέσου όρου Έχει σκοπό να μειώσει τις οικονομικές 

και κοινωνικές ανισότητες και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα υπόκειται στους ίδιους 

κανόνες προγραμματισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης όπως το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μέσω του 

κανονισμού κοινών διατάξεων. 

Το ταμείο συνοχής διαθέτει το σύνολο των 63.4 δις EUR για δραστηριότητες των εξής κατηγοριών: 

 διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως έργα προτεραιότητας ευρωπαϊκών ενδιαφερόντων ως 

καθορίζονται από την ΕΕ. Το ταμείο συνοχής θα στηρίξει έργα υποδομών κάτω από τη διευ-

κόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη. 

 περιβάλλον: εδώ, το ταμείο συνοχής μπορεί επίσης να στηρίξει έργα σχετικά με ενέργεια ή 

μεταφορές, εφόσον ωφελούν σαφώς το περιβάλλον σε όρους ενεργειακής απόδοσης, χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης σιδηροδρομικών μεταφορών, στήριξης των συν-

δυασμένων μεταφορών, ενίσχυσης των δημοσίων μεταφορικών μέσων κ.λπ. 

Η οικονομική βοήθεια του ταμείου συνοχής μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του Συμβουλίου (λαμ-

βανομένης με ειδική πλειοψηφία) εάν το Κράτος Μέλος παρουσιάσει υπερβολικό δημοσιονομικό 

έλλειμμα και δεν έχει επιλύσει την κατάσταση ή δεν έχει λάβει την κατάλληλη ενέργεια να το κάνει. 

 

4. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

Το Ταμείο συμβάλει στη βελτίωση: 

 της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα· 

 του περιβάλλοντος και του τοπίου· 

 της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και της ενθάρρυνσης της διαφοροποίησης της 

αγροτικής οικονομίας. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_el.htm
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Το Ταμείο παρεμβαίνει συμπληρώνοντας τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις που συμ-

βάλλουν στις προτεραιότητες της Κοινότητας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης για 

τη συνοχή και τη συμβατότητα του Ταμείου με τα λοιπά κοινοτικά μέτρα στήριξης. 

Η εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων πραγματοποιείται με προγράμματα αγροτικής ανά-

πτυξης αποτελούμενα από ένα σύνολο μέτρων ομαδοποιημένων γύρω από 4 άξονες. 

 Άξονας 1: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας 

 Άξονας 2: βελτίωση του περιβάλλοντος και των περιοχών της υπαίθρου 

 Άξονας 3: ποιότητα της ζωής στην ύπαιθρο και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας 

 Άξονας 4: LEADER 

 

5. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Το Ταμείο συμβάλλει κυρίως στα παρακάτω: 

 βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία 

 στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους 

 χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 

στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές 

 διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

 παρέχει στους δημόσιους οργανισμούς ουσιαστική στήριξη για δραστηριότητες συλλογής και 

ελέγχου δεδομένων. Επιπλέον, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 

την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των συστημάτων τους όσον αφορά 

την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. 

 

Όλες οι περιφέρειες της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Το ΤΣ προ-

ορίζεται για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. 

Οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περιφερειακή χρηματοδότηση. Έ-

νας από τους στόχους του ΕΚΤ (EN) είναι να συνδράμει τη βελτιωμένη ποιότητα της δημόσιας διοί-

κησης και διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών, κοι-

νωνικών εταίρων και οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Τα σχέδια του ΕΚΤ θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι στοχοθετημένα σε δημόσιους 

υπαλλήλους που ενδεχομένως χρειάζονται καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της 

τεχνολογίας της πληροφορίας ή να συνδράμουν τη συνεργασία δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων 

φορέων με σκοπό το σχεδιασμό και την εκπόνηση επιτυχών προγραμμάτων. 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 

με το ποσό των 4,2 δις € ενώ μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει στα 6 δις €. 

Στη νέα ΚΑΠ, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι ανέρχονται στα 20 δις €. 

Οι στόχοι που τίθενται αποσκοπούν στα παρακάτω ποιοτικά αποτελέσματα: 

 αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του αγροτικού μας τομέα, 

 προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

 καινοτομία και την εξωστρέφεια, 

 δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

 έμπρακτη και μετρίσιμη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και  

 διατήρηση της αειφορίας. 

 

Οι προκλήσεις για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα και των αγροτικών περιοχών 

συνοψίζονται στα εξής: 

 η αναδιάρθρωση των παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής οικονομίας των αγρο-

τικών περιοχών με σκοπό την δημιουργία κρίσιμης μάζας παραγωγών-καλλιεργειών και πα-

ραγόμενων προϊόντων, 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm
http://ec.europa.eu/esf/
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 η αναδιοργάνωση των φορέων των αγροτών με στήριξη των υγιών σχημάτων (ενώσεων – 

ομάδων παραγωγών), 

 η πιστοποίηση των προϊόντων και των παραγωγών τους και η εξασφάλιση ποιοτικών σημά-

των για τα προϊόντα (πχ ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ),  

 η καθετοποίηση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων, 

 η προβολή και προώθηση των παραγόμενων τοπικών προϊόντων, 

 η δημιουργία Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας με τη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των 

παραγωγικών φορέων και κλάδων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, 

 η δημιουργία βασικών δημοσίων υποδομών στις αγροτικές περιοχές,  

 η δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων και εναλλακτικών μορφών απασχόλησης (πχ 

αγροτουρισμός, οικοτεχνία, βιοτεχνία), 

 η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την εκπαίδευση και κατάρτιση του παραγωγικού 

δυναμικού του πρωτογενή τομέα σε συνδυασμό με υποδομές επιστημονικής και τεχνικής υ-

ποστήριξής του. 

Σχηματικά το νέο ΠΑΑ έχει ως εξής: 

 

Οι προκλήσεις και οι ανάγκες αυτές θα εξυπηρετηθούν από τα νέα Μέτρα και Δράσεις που 

προβλέπουμε στο νέο Πρόγραμμα, μέσω αξιοποίησης: 

 των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας με τα υπόλοιπα επενδυτικά και διαρθρωτικά 

ταμεία της Ε.Ε. (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ως επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων υλοποίησης 

της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 

 της ισόρροπης εφαρμογής και εκχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέ-

ρειες. 
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Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των Περιφερειών στο ΠΑΑ 2014-20 θα είναι πιο μεγάλη και θα 

αφορά μέτρα/δράσεις για τα οποία με βάση τις προβλέψεις του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης πρόκει-

ται να εκχωρηθεί η διαχείριση πόρων και αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες ως εξής: 

 > 30% των πόρων του ΠΑΑ που αφορούν στα Σχέδια Βελτίωσης 

 > 25% των πόρων του ΠΑΑ που αφορούν στη Μεταποίηση  

 > 70% των πόρων του ΠΑΑ που αφορούν σε Νέους Αγρότες 

 100% του προϋπολογισμού δράσεων για την ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων αφενός μεν 

για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, σε συνέργεια με δράσεις των ΠΕΠ 

(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), αφετέρου για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  

 100% του προϋπολογισμού δράσεων για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, 

 100% του προϋπολογισμού των δράσεων αναδασμών και δασικής οδοποιίας,  

 100% του προϋπολογισμού της περιβαλλοντικής δράσης που αφορά στην αναχλόαση των 

βοσκοτόπων 

 100% του νέου LEADER. 

 

Τα μέτρα του νέου ΠΑΑ 2014-20 γενικά έχουν ως εξής: 

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
1. Μεταφορά γνώσης & ενη-

μέρωση  

 

Δικαιούχοι Πάροχοι  

υπηρεσιών   

1.1 Στήριξη για  βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές επισκέψεις σε γεωργικές, δασικές εκ-

μεταλλεύσεις & δάση 

1.2 Στήριξη για δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης 

1.3 Στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης  

δεξιοτήτων  

2. Υπηρεσίες παροχής Συμ-

βουλών 

 

Δικαιούχοι Πάροχοι  

υπηρεσιών   

2.1 Δημιουργία υπηρεσιών παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υ-

πηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών 

2.2 Κατάρτιση των συμβούλων 

2.3 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

3. Συστήματα ποιότητας  

γεωργικών προϊόντων και τρο-

φίμων 

3.1 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 

3.2 Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης στην εσωτερική α-

γορά 

4. Επενδύσεις σε υλικά  

στοιχεία του ενεργητικού 

4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

4.2 Επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία / ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

4.3 Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό 

ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 

4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

4.3.2 Έργα αναδασμών 

4.3.3 Διάνοιξη & βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 

4.3.4 Αγροτική οδοποιία 

4.3.5 Κτηνοτροφικά Πάρκα και ζώνες 

5. Αποκατάσταση του 

γεωργικού παραγωγι-

κού δυναμικού που ε-

πλήγη από καταστρο-

φές & ανάληψη κα-

τάλληλων  

προληπτικών δράσεων 

5.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις 

5.2 Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυ-

ναμικού 

6. Ανάπτυξη γεωργικών  

εκμεταλλεύσεων 

6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους αγρότες 

6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγρο-

τικές περιοχές 

6.3 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων  

7. Βασικές υπηρεσίες & ανά-

πλαση χωριών σε αγροτι-

κές περιοχές 

7.1 Διαχειριστικά σχέδια Natura & περιοχών ΥΦΑ / προγράμματα ανάπτυξης δή-

μων & χωριών 

7.2 Δημιουργία/βελτίωση/επέκταση μικρής κλίμακας υποδομής σχετικά με δίκτυα 

ή αναβάθμιση δημόσιων – κοινόχρηστων χώρων εντός αγροτικών οικισμών 

7.3 Ευρυζωνικά δίκτυα & δίκτυα νέας γενιάς στις «Λευκές αγροτικές περιοχές» 

7.4 Παροχή βασικών υπηρεσιών & αγαθών προς τον πληθυσμό  των αγροτικών 

περιοχών  (κοινωνική υποστήριξη, αναψυχή, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, 
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με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των υπηρεσιών αυτών (εθελοντισμός, 

κοινωνική καινοτομία, τοπικές αγορές, κ.λπ.) 

7.5 Παρεμβάσεις για την ήπια & βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 

στους τομείς του τουρισμού & της αναψυχής 

7.6 Δράσεις ανάδειξης φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς (προστασία τοπίων, 

οικοσυστημάτων  με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές) 

8. Επενδύσεις στην ανάπτυξη 

δασικών περιοχών & στη 

βελτίωση της βιωσιμότη-

τας των δασών 

8.1 Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων 

8.2 Εγκατάσταση & συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων 

8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές & φυσικές καταστροφές 

8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές & φυσικές καταστρο-

φές 

8.5 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες & στην επεξεργασία κινητοποίηση & 

εμπορία δασικών προϊόντων 

9. Σύσταση ομάδων & οργα-

νώσεων παραγωγών στη 

γεωργία & δασοκομία 

Προτεραιότητα:  

•   Όσοι εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας (3.1)  

•   Νέοι γεωργοί  

•   Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (6.3)  

•   Ορεινές και νησιωτικές περιοχές,  

•   Κτηνοτροφικός τομέας 

10. Γεωργοπεριβαλλοντικές & 

ενισχύσεις για το κλίμα 

10.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση, προώθηση & εφαρμογή γεωργικών πρακτικών 

με ευνοϊκές συνέπειες για το περιβάλλον & το κλίμα 

10.2 Διατήρηση & βιώσιμη χρήση & ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη Γεωργία 

11. Βιολογική Γεωργία 11.1 Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας & κτη-

νοτροφίας 

11.2 Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών & μεθόδων βιολογικής γεωργίας & κτη-

νοτροφίας 

12. Αντισταθμιστική ενίσχυση 

σε δασικές περιοχές του δι-

κτύου Natura 

Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας σε περιοχές NATURA (δασικές) βάσει των 

εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων & τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές 

μελέτες ή άλλο ισοδύναμο μέσο 

13. Ενισχύσεις περιοχών που 

αντιμετωπίζουν φυσικά ή 

άλλα μειονεκτήματα 

13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές (διατηρούνται ως 

έχουν) 

13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικά  

13.3 μειονεκτήματα (νέος καθορισμός των περιοχών βάσει βιοφυσικών κριτηρίων 

& συντονισμό ακριβείας, έως τέλος 2017)  

13.4 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 

14. Καλή μεταχείριση των 

ζώων 

Τομείς παρέμβασης:  

χοιροτροφία, προβατοτροφία, βοοτροφία, πτηνοτροφία 

16. :Συνεργασία 16.1 Επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ 

16.2 Πιλοτικά έργα 

16.3 Μορφές οριζόντιας ή κάθετης  συνεργασίας 

16.4 Οριζόντια & κάθετη συνεργασία μεταξύ  φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 

για δημιουργία τοπικών αγορών, βραχείων αλυσίδων & προώθησης σε τοπικό 

επίπεδο 

16.5 Μεγαλύτερα & συνεκτικότερα περιβαλλοντικά & κλιματικά οφέλη 

16.6 Φορείς αλυσίδας εφοδιασμού  που συνεργάζονται για την αξιοποίηση βιομά-

ζας (υπολειμμάτων & υποπροϊόντων γεωργικών & κτηνοτροφικών δραστηριο-

τήτων) & μεταποίηση αυτής για την παραγωγή ενέργειας & εισροών στη Γε-

ωργία 

17. Διαχείριση κινδύνων 17.1 Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων & φυτών 

19.  19.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

19.2.1 Παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα για τον τοπικό πληθυσμό 

19.2.2 Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (επενδύσεις στο δευτερογενή 7 τριτογενή 

τομέα) 

19.3 Προπαρασκευή & υλοποίηση συνεργασίας (διακρατική – διατοπική) 

19.4 Λειτουργικές δαπάνες & εμψύχωση 

Αγροτικές περιοχές LEADER/CLLD:  

•  Πληθυσμός περιοχής παρέμβασης 10-150 χιλ. κάτοικοι   

•  Δημοτικά Διαμερίσματα < 5.000 κάτοικοι (όχι στα μικρά νησιά)  

•  Ορεινές – μειονεκτικές περιοχές & 12% μη χαρακτηρισμένων  
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•  Περιοχές με συνοχή & κοινά χαρακτηριστικά, κοινές ή συμπληρωματικές αναπτυ-

ξιακές ανάγκες & προκλήσεις  

•  Πολύ-τομεακός χαρακτήρας  στρατηγικής  

•  Max 45 περιοχές  < 60% αγροτικών περιοχών της χώρας 

Ενδεικτικές θεματικές:  

•  Διασύνδεση τομέων & οικονομικών δρώντων / υπαίθρου με αγροτικό χώρο  

•  Υποστήριξη τοπικής  επιχειρηματικότητας & ανάδειξη  τοπικής ταυτότητας  

•  Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  & την 

καταπολέμηση της φτώχειας  

•  Προώθηση εταιρικής σχέσης & δικτυώσεων  

•  Ενίσχυση νεανικής & γυναικείας επιχειρηματικότητας  

•  Ενίσχυση εδαφικής καινοτομίας & των πόλων ανταγωνιστικότητας  

•  Καθιέρωση & ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού  

•  Ενίσχυση τοπικών σχεδίων για το  κλίμα & σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές 

Natura 2000 

 

 

 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της 

προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική 

υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη 

και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού 

συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πράσινων πόρων. 

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 

Τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής 

(ΤΣ) και αφορούν τον Δήμο Κιλελέρ είναι: 

 

 ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 

Η Θεσσαλία εντάσσεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% 

μέσου όρου Ε.Ε.). Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 80% 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο (Ε.Κ.Τ.). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 401.130.674 ευρώ δημόσια δαπάνη, 

εκ των οποίων ποσό 320.9 εκ. ευρώ αποτελούν την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής 

συνδρομής το Ε.Κ.Τ. συνεισφέρει με ποσό 57.1 εκ ευρώ και το Ε.Τ.Π.Α. με ποσό 263.8 εκ.ευρώ. Στο 

ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν και οι εκχωρούμενοι πόροι από το Γεωργικό Ταμείο. 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20 είναι : 

 Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας 

και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Πε-

ριφέρειας και των επιχειρήσεων της. 

 Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά 

εργασίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση. 

 Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του με το πα-

ραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και την δημόσια διοίκηση της Περιφέρειας. 

 Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών υποδομών 

για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς 

το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των 

πόρων. 
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 Εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση απασχολησιμότητας και αντιμε-

τώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπε-

ριοχών της Θεσσαλίας. 

Διάρθρωση ΠΕΠ Θεσσαλίας: 

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι (6) Άξονες. Εξ αυτών, οι Άξονες 1, 2β, 3, 4 και 5 συγχρηματο-

δοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. , ενώ οι Άξονες 2α  και 6 από το Ε.Κ.Τ. Οι Άξονες συνοπτικά καλύπτουν 

10 «Θεματικούς Στόχους», που είναι : 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών 

3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

σε όλους τους τομείς 

5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κιν-

δύνων 

6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δι-

κτύων 

8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της 

εργασίας 

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων 

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την από-

κτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

στην οικονομική μεγέθυνση είναι : 

 η βιομηχανία,  

 ο τουρισμός,  

 η ενέργεια και  

 το αγρο-διατροφικό σύστημα.  

Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη, όπως 

: 

 η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη,  

 οι υδατοκαλλιέργειες,  

 οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας,  

 η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δη-

μιουργία,  

 η φαρμακευτική βιομηχανία,  

 η πληροφορική και οι επικοινωνίες,  

 η διαχείριση των απορριμμάτων,  

 το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών,  

Ομοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης 

γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς 

αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Τέλος, μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση, βασισμένη στις νέες τεχνολο-

γίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της ελληνικής 

οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. 

 

 

Τομεακά ΕΠ 

 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 
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καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε 

κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως 

τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & 

επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, 

υλικά – κατασκευές. 

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της 

καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη των υφιστάμενων ή/και νέων 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας και των Περιφερειών της. 

Η στρατηγική για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις 

(4) πυλώνες: 

1. Ενίσχυση της προσαρμογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες ανα-

πτυξιακές απαιτήσεις Τα αποτελέσματα που επιδιώκονται, με τον πυλώνα αυτόν, είναι τα εξής: 

 Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις επικρατούσες κοινωνι-

κοοικονομικές συνθήκες της αγοράς. 

 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή των επι-

χειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. 

 Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων, 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

2. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και και-

νοτόμους 
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων. 

 Ενέργεια. 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. 

 Περιβάλλον. 

 Τουρισμός. 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 Υγεία. 

 Υλικά – Κατασκευές. 

3. Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων/ δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητού-

μενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα 
 Εξωστρέφεια (δημιουργούμενο εξαγωγικό δυναμικό) 

 Καινοτομία /δημιουργικότητα 

 Σημαντικό μέγεθος σε κύκλο εργασιών και απασχόληση / επαρκής γκάμα προϊόντων για την 

αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

 Στόχευση σε “niche” παγκόσμιες αγορές. 

 Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική / ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 Επανακυκλοφορία των πόρων στην εσωτερική αγορά (μεγιστοποίηση του ποσοστού της εγχώ-

ριας προστιθέμενης αξίας). 

 Νέες εταιρείες. 

 Μικρό αποτύπωμα CO2 / χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

 Ομάδες εταιρειών / συνεργασίες. 

 Προϊόντα / Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (Premium brands). 

4. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο 

Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον 
 Αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Ανάπτυξη δομών και υποδομών: 

 Υποδομές για την έρευνα και την καινοτομία 

 Υποδομές ΤΠΕ 

 Εθνικές Υποδομές 
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Ενδεικτικοί Θεματικοί Στόχοι του ΕΠ που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι οι δήμοι. 

‘Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι δήμοι εμφανίζονται να έχουν πολύ περιορισμένο ρόλο 

στο σχεδιασμό του προγράμματος. Θα μπορούσαν να είναι άμεσα δικαιούχοι στις δράσεις που 

εντάσσονται στους Θεματικούς Στόχους: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες» και «Διά βίου μάθηση και Ενίσχυση της θεσμικής 

ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών για μία αποτελεσματική δημόσια 

διοίκηση». 

Όπως αναφέρεται και στο ΕΠ, η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών είναι περιορισμένη 

γιατί χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη διά βίου 

μάθησή 2007- 2014, υπάρχει ένας «άτυπος» καταμερισμός. Την επαγγελματική εκπαίδευση έχουν οι 

περιφέρειες και τη γενική διά βίου μάθηση οι δήμοι. 

Οι δήμοι θα πρέπει να προετοιμαστούν με τη δημιουργία των νέων υποδομών. Θα πρέπει να 

συνεργαστούν και να προγραμματίσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΟΤΑ, ΔΕΥΑ), τέτοιες 

παρεμβάσεις, ώστε ο πολεοδομικός ιστός να υποφέρει την μικρότερη δυνατή ενόχληση. Παράλληλα, 

θα πρέπει να επανατοποθετηθεί το ζήτημα της κάλυψης του κόστους των δήμων από τη δημιουργία 

και χρήση των υποδομών αυτών σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. 

 

 ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 

Μεταφορές 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις Μεταφορές διατυπώνονται ως ακολούθως: 

 Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών και 

σιδηροδρομικών) και περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (με 

έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και 

αεροδρομίων), 

 Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος 

μεταφορών, 

 Βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών 

 Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων 

σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων). 

Περιβάλλον 

Οι στόχοι του Προγράμματος στην ΠΠ 2014-2020 στον τομέα του Περιβάλλοντος είναι κατά 

προτεραιότητα: 

 Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. στους τομείς των 

Αποβλήτων και των Υδάτων 

 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση  Κινδύνων 

 Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 

 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Αστική Αναζωογόνηση 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ), οι δήμοι εμφανίζονται ως δυνητικοί δικαιούχοι στο τομέα του περιβάλλοντος και 

της αειφόρου ανάπτυξης. Στους περισσότερους μάλιστα άξονες συγκαταλέγονται, ως κύριοι δικαι-

ούχοι τόσο οι ΔΕΥΑ όσο και οι ΦοΔΣΑ. Στον τομέα μεταφορών οι δυνατότητες συμμετοχής των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι περιορισμένες, γιατί αυτός ο τομέας χρηματοδοτεί έργα κυρίως του κε-

ντρικού κράτους (μεγάλα οδικά έργα, μετρό κλπ) 

 

 Οι Στρατηγικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το Περιβάλλον είναι : 

 Η στρατηγική της χώρας στον Τομέα του Περιβάλλοντος (ΤτΠ) για την Προγραμματική Πε-

ρίοδο (ΠΠ) 2014-2020 έχει ως βασική επιδίωξη τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον, με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, παράλληλα με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλ-

λοντος και των φυσικών πόρων. 
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 Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του ΤτΠ λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών 

προς το περιβάλλον, με στόχο την προσαρμογή στους στόχους της κλιματικής αλλαγής, την 

ανάπτυξη διαδικασιών και προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και υψηλής ανάκτη-

σης υλικών, καθώς επίσης και τις σχετικές δράσεις για τη βελτίωση και την αποκατάσταση 

των οικοσυστημάτων. 

Οι Θεματικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ και η σχέση τους με τον τομέα περιβάλλοντος του (ΥΜΕΠΕ-

ΡΑΑ) 
Η Χρηματοδοτική Προτεραιότητα 3, στην οποία ανήκει η στρατηγική του τομέα περιβάλλο-

ντος, αναλύεται στους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) 4, 5 και 6 και εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλι-

ματικής αλλαγής με πρώτη προτεραιότητα την υλοποίηση έργων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας 

που άπτονται του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΠεΚ), κυρίως στη διαχείριση υγρών 

και στερεών αποβλήτων. 

Ειδικότερα: 

 Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 4 (ΘΣ4) προωθείται η αειφόρος πολυτροπική αστική κι-

νητικότητα, η έξυπνη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια και η αξιο-

ποίηση του δυναμικού συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΥ-

ΘΗΑ). Εντάσσονται πιλοτικά έργα επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιοαποβλήτων που 

συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου,  σε προεπιλεγμένο  μέγε-

θος εκμεταλλεύσεων που προσελκύει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. 

 Στο πλαίσιο του ΘΣ5 στοχεύεται η υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 

της αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων. 

 Στο πλαίσιο του ΘΣ6 προωθείται σταδιακή ικανοποίηση και εξειδίκευση, ιδίως στους τομείς 

αποβλήτων και υδάτων, και σχεδιάζονται με εμβληματικές παρεμβάσεις για βελτίωση και 

αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και στοχευμένες δράσεις για μείωση της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης, περιορισμό του θορύβου και προστασία της βιοποικιλότητας. 

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του προγράμματος είναι τέσσερεις και εξειδικεύονται στις ακόλουθες προ-

τεραιότητες: 

Α. Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς των 

απόβλητων και των υδάτων. 

 Οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Εφαρμογή σχεδίων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων 

 Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και δικτύων 

οικιακής κομποστοποίησης 

 Δημιουργία δικτύων «πράσινων σημείων» 

 Υλοποίηση σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων 

 Στοχευμένες δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά 

και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς 

 Ανάπτυξη υποδομών διάθεσης αδρανών αποβλήτων σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση των 

αντίστοιχων ΣΕΔ, κυρίως σε νησιά 

 Υλοποίηση και επεξεργασία /αξιοποίηση ιλύος 

 Ανάπτυξη υποδομών ασφαλούς διαχείρισης βιομηχανικών και υγειονομικών αποβλήτων 

 Ενίσχυση επάρκειας θεσμικών φορέων. 

 Πρότυπες περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις ρυπασμένων από απόβλητα χώρων 

 Κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 91/271 και 2000/60 (υγρά από-

βλητα) και ειδικότερα: 

 Συμπλήρωση και σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστι-

κών λυμάτων 

 Στοχευμένη και ιεραρχημένη εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών απορροής 

 Δράσεις για την αποδοτική και αειφόρο χρήση του νερού 

 Δομικά έργα ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών 
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 Κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από λοιπές οδηγίες (ύδατα κολύμβησης, θαλάσσια 

στρατηγική, θαλάσσια χωροταξία κλπ) 

Β. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.  

Πιο συγκεκριμένα οι προτεραιότητες σε αυτόν τον στόχο που μπορούν να ενδιαφέρουν άμεσα τους 

δήμους είναι: 

 Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των περιοχών που έχει αναγνωριστεί ότι κινδυνεύουν πε-

ρισσότερο, όπως παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές και ευαίσθητα φυσικά οικοσυστή-

ματα. 

 Κατασκευή φραγμάτων και έργα διευθέτησης χειμάρρων / ρεμάτων 

 Ενίσχυση των συστημάτων αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών και περιβαλλοντικών κα-

ταστροφών 

  

Γ. Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.  

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου οι προτεραιότητες που τίθενται και αφορούν τους δήμους είναι: 

 Διασφάλιση της διατήρησης και της χρηστής διαχείρισης των προστατευομένων περιοχών και 

των περιοχών Natura 2000. 

 Πιλοτικές εφαρμογές που αφορούν σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

 Διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και 

των υπηρεσιών που παρέχουν 

 Στοχευμένη αποκατάσταση οικοσυστημάτων και προώθηση της χρήσης «πράσινων υποδο-

μών» 

Δ. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Αστική Αναζωογόνηση.  

Οι βασικές προτεραιότητες που αφορούν στους δήμους, του στρατηγικού αυτού στόχου, είναι: 

 Ολοκληρωμένες πολεοδομικές /αστικές παρεμβάσεις για προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Α-

νάπτυξης, της αστικής κινητικότητας, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές 

 Επικαιροποίηση ΖΟΕ 

 Πιλοτικές μελέτες αναβάθμισης πυκνοδομημένων περιοχών αστικών κέντρων. 

 Αναγνώριση ορίων μικρών οικισμών ειδικού ιστορικού, αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού κλπ εν-

διαφέροντος 

 Έργα – μελέτες αντιμετώπισης του θορύβου και της ηχορύπανσης 

 Επικαιροποίηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων γα την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρι-

κής ρύπανσης 

5. Ενδεικτικοί Άξονες Προτεραιότητας που οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι 
ΑΠ 9: Καθαρές αστικές μεταφορές  & βελτίωση αστικού περιβάλλοντος (ΤΣ) 

ΑΠ 10: Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα   με έμφαση 

στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) 

ΑΠ 11: Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και  της πρόληψης και δια-

χείρισης κίνδυνων (ΤΣ) 

ΑΠ 12: Στρατηγικές και δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 

κεκτημένου (ΕΤΠΑ) 

ΑΠ 13: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –  προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πό-

ρων (ΤΣ) 

ΑΠ 14: Τεχνική βοήθεια (ΕΤΠΑ) 

ΑΠ 15: Τεχνική βοήθεια( ΤΑ) 

 

 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 

Το νέο Πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία βιώσιμης 

απασχόλησης, τη διαμόρφωση ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, τη σύνδεση των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την 

υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 
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Στρατηγική επιλογή του Ε.Π. αποτελεί η εμπροσθοβαρής υλοποίηση των δράσεων τα  

πρώτα έτη της νέας προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 

παρατεταμένης ύφεσης, ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης, δεδομένου ότι σε περιόδους κρίσης 

οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων αποτελούν την κύρια πηγή δημόσιας χρηματοδότησης. Σε κάθε 

περίπτωση, προβλέπεται η κατά το δυνατόν, ευθυγράμμιση του συνόλου των δράσεων, 

εμπροσθοβαρών και μη, με τις ανάγκες των αναγνωρισμένων στο ΕΣΠΑ αναπτυξιακών κλάδων της 

οικονομίας, με στόχο τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, την υποστήριξη του αναπτυξιακού 

προτύπου της χώρας και τη συμβολή στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

στόχων της ΕΕ2020. 

  

Η στρατηγική αυτή θα υλοποιηθεί μέσα από εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ),  

πλέον των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν  

δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ)  8, 9 και 10 του  

Κανονισμού ΕΚΤ για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020: 

[1] Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας 

[2] Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

[3] Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών 

[4] Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

[5] Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

[6] Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος 

[7] Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

[8] Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού  

συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια  

Στερεάς Ελλάδας) 

[9] Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας 

 

 ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα  

Οι δύο (2) στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν και τους βασικούς άξονες 

προτεραιότητάς του. Σε αυτούς προστίθεται και η τεχνική βοήθεια. Οι Άξονες Προτεραιότητας του 

ΕΠ είναι: 

 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα 

 Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων του ΕΠ που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι οι δήμοι. 
Στο σύνολο σχεδόν του ΕΠ οι δήμοι παρουσιάζονται στην κατηγορία των ωφελούμενων. 

Στην κατηγορία των πιθανών δικαιούχων δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά καλύπτονται από τη γε-

νική κατηγορία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), η οποία εμφανίζεται, ως δικαιού-

χος, σε όλες τις δράσεις. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος 

που αφορούν και στους δήμους. 

  Λειτουργία ενιαίου συστήματος ERP. 

 Δράσεις για την ενίσχυση εσωτερικών συστημάτων κάθετων πολιτικών. 

 Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημοσίων εγγράφων. 

 Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 Δημιουργία κατάλληλων υποδομών αυθεντικοποίησης. 

 Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή πολυκα-

ναλικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες. 

 Αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
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 Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS) και αναβάθμιση της κεντρικής 

διαδικτυακής πύλης ενιαίας πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα. 

 Δράσεις αποκάθαρσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος («γκιλοτίνα»). 

 Δράσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας. 

 Δράσεις αποτίμησης των κανονιστικών επιπτώσεων. 

 Δράσεις επαναοριοθέτησης αρμοδιοτήτων και σχέσεων των τεσσάρων επιπέδων της Δημό-

σιας Διοίκησης σε επιλεγμένες λειτουργικές περιοχές. 

 Δράσεις ολοκλήρωσης της αξιολόγησης φορέων του δημόσιου τομέα. 

 Δράσεις μείωσης των διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης των υπηρε-

σιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και αξιολόγησης των φορέων 

του Δημόσιου τομέα. 

 Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του Δημόσιου τομέα. 

 Δράσεις ενίσχυσης της λειτουργίας των ελεγκτικών σωμάτων. 

 Εξασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής στη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτι-

κών για το σύνολο των πολιτών. 

 Μελέτες για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους υ-

παγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμο-

διότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν. 

 Η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργα-

σία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα ζητούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους. 

 Εκπαίδευση χρηστών των συστημάτων. 

 Εκπαίδευση διαχειριστών των συστημάτων. 

 Δράσεις προαγωγικής, εισαγωγικής και προεισαγωγικής εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων 

και δικαστικών λειτουργών. 

 Δράσεις κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες. 

 Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα κάθετων πολιτικών. 

 Δράσεις κατάρτισης σε νέα συστήματα και διαδικασίες που εισάγει το παρόν ΕΠ. 

 Δράσεις κατάρτισης σε ΤΠΕ. 

 Δράσεις ηλεκτρονικής κατάρτισης. 

 Δράσεις κατάρτισης μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών σε διοικητικές ικανότητες. 

 Δράσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. 

 Δράσεις ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. 

 Δράσεις ανάπτυξης προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης. 

 

 ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 

  

 

 Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακρο-

χρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέ-

λεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. 

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι: 

 Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα 

το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο. 

 Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών. 

 Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε 

αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. 
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 Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και επο-

πτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχε-

ρείς οικονομικές συγκυρίες. 

Σε μια ΣΔΙΤ οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς ορισμένοι.  

Ο Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει:  

 τον καθορισμό του γενικού σχεδίου ΣΔΙΤ  

 την αξιολόγηση της πρότασης του ιδιωτικού φορέα  

 την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου  

 την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώ-

σεων του Ιδιώτη.  

Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει:  

 την εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με το γενικό σχέδιο της προκήρυξης  

 την κατασκευή του έργου  

 την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης του έργου  

 τη διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του  

 την επιστροφή στο Δημόσιο του έργου μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου 

Ενδεικτικά παραδείγματα:  

 Αυτοκινητόδρομοι  

 Αεροδρόμια  

 Λιμάνια  

 Παρκινγκ  

 Εμπορικά, συνεδριακά κέντρα  

 Τουριστικές υποδομές, κέντρα ιαματικού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα  

 Ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, Γεωθερμία)  

 Διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση βιομηχανικών, γεωργικών αποβλήτων  

 Σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια  

 Κέντρα προστασίας ηλικιωμένων  

 Νοσοκομεία  

 Κτίρια στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικές διευθύνσεις, πυροσβεστικοί σταθμοί  

 Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μηχανογράφησης  

 Αθλητικές εγκαταστάσεις  

 Αρδευτικά έργα 

 

 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων  

Υποστηρίζει νέους κάτω των 25 ετών (ή εάν ένα κράτος μέλος το αποφασίσει, μέχρι 29 ετών), 

που βρίσκονται εκτός της εκπαίδευσης, της απασχόλησης ή της κατάρτισης (NEET) σε περιφέρειες 

όπου το ποσοστό της ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25 %. Με τη χρηματοδότηση της άμεσης 

προσφοράς θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης, η «πρωτο-

βουλία για την απασχόληση των νέων» στηρίζει άμεσα την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων «εγ-

γυήσεων για τη νεολαία». Είναι ανοικτή σε δημόσιους οργανισμούς. 

 

 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία  

Το συγκεκριμένο πανευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα προσφέρει σε μαθητές σχολείων 

φρούτα και λαχανικά, με στόχο την ενθάρρυνση των καλών διατροφικών συνηθειών στους νέους. 

Εκτός της παροχής φρούτων και λαχανικών, το πρόγραμμα απαιτεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 

να εκπονήσουν στρατηγικές που περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. 

Συσχέτιση με ΚΑΠ: Η κοινή γεωργική πολιτική εστιάζει –μεταξύ άλλων– στη σταθεροποίηση των 

γεωργικών αγορών μέσω της παροχής δυνατότητας σταθερής διάθεσης και της αύξησης της ανταγω-

νιστικότητας της γεωργίας με την ενίσχυση της καινοτομίας στα προϊόντα, συμβάλλοντας στην πε-

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1036
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_el.htm
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ριφερειακή και κοινωνική συνοχή. Εντούτοις, αυξάνεται η έμφαση στη βελτίωση της δημόσιας υ-

γείας, και τελικός στόχος είναι η ενσωμάτωση των παραμέτρων που αφορούν την υγεία σε όλες τις 

πολιτικές της ΕΕ. 

Προστιθέμενη αξία προγράμματος στην ΕΕ:  

1. Προσφέρει έμπνευση για την υλοποίηση νέων σχεδίων ή την επέκταση των υφιστάμενων. 

2. Παρέχει ένα βιώσιμο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. 

3. Ελαχιστοποιεί τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες όσον αφορά την κατανάλωση φρού-

των και λαχανικών. 

4. Ευαισθητοποιεί την ομάδα-στόχο (μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), καθώς το σχέδιο προ-

ώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία διαθέτει σπουδαίες προοπτικές για την αντιμε-

τώπιση προβλημάτων υγείας του πληθυσμού. 

5. Παρέχει στα κράτη μέλη γενικές κατευθυντήριες γραμμές και καθοδήγηση πάνω στη διαχείριση 

αυτού του προγράμματος. 

6. Ενοποιεί την τεχνογνωσία και διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 

ανάμεσα στα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς υλοποίησης, προσφέροντας 

συγκρίσιμα στοιχεία πάνω στα προγράμματα. 

Η Εθνική Στρατηγική –λαμβάνοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  Καν.  (Ε.Κ.) 288/2009  της 

Επιτροπής -έχει ως κύριο στόχο την σταθερή αύξηση του μεριδίου των  οπωροκηπευτικών  στο  διαι-

τολόγιο  των  παιδιών, ώστε να  βελτιωθούν οι διατροφικές τους συνήθειες και κατά συνέπεια να 

μειωθούν τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας.  Συγχρόνως  αποσκοπεί  και  στη  βελτίωση  της  δια-

νομής  των  γεωργικών προϊόντων.  

Δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  στη  χώρα  μας 

δεν παρέχονται σχολικά γεύματα και δεν λειτουργούν σχολικά εστιατόρια, υπάρχει υψηλή προστιθέ-

μενη αξία όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος και τη διατροφή των Ελλήνων μαθητών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα προϊόντα θα προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρω-

μένης διαχείρισης ή και βιολογικής μεθόδου παραγωγής και είναι ποιοτικής κατηγορίας I. 

Η Ελλάδα το εφαρμόζει και για το τρέχον σχολικό έτος ενώ προτίθεται να το συνεχίσει (σχετ: 

Αρ. Πρωτ. :1902/55220/29.4.2014 Υπ. Αγρ.Ανάπτυξης & Τροφίμων/Γ.Δνση Φυτικής Παραγωγής). 

Τα  συνοδευτικά μέτρα  αφορούν την περίοδο 2014-2015 με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικό-

τητας του Σχεδίου, ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :   

6. Επισκέψεις των μαθητών σε αγροκτήματα για  να γνωρίσουν τον τρόπο καλλιέργειας και παρα-

γωγής των φρούτων και λαχανικών 

7. Οργάνωση  θεατρικών παραστάσεων 

8. ∆ημιουργία σχολικών κήπων 

9. ∆ιοργάνωση  ενημερωτικών εκδηλώσεων για παιδιά, γονείς και δασκάλους 

10. ∆ιοργάνωση διαγωνισμών ζωγραφικής και μαγειρικής με τη συμμετοχή των παιδιών, κ.α. 

   

 Πρόγραμμα προώθησης Ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων σε Ε.Ε & τρίτες χώρες. 

Τα χρηματοδοτούμενα μέτρα μπορούν να συνίστανται: 

1. σε δημόσιες σχέσεις, εκστρατείες προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνες που προβάλλουν τα 

πλεονεκτήματα των προϊόντων της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και 

την υγιεινή των τροφίμων, τη διατροφή, την επισήμανση, την καλή μεταχείριση των ζώων ή 

μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.  

2. τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τα συστήματα 

ποιότητας της ΕΕ (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ) και τις βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και ενημερω-

τικές εκστρατείες σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς των οίνων ποιότητας. 

Η ΕΕ χρηματοδοτεί έως και το 50% του κόστους των εν λόγω μέτρων (μέχρι 60% σε ορισμένες 

περιπτώσεις), ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τις επαγγελματικές/ διεπαγγελματικές οργανώσεις 

που τα πρότειναν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα οικεία κράτη μέλη. 

Η νέα πολιτική -θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2015- θα επικεντρωθεί στις 

δραστηριότητες προώθησης που έχουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βασίζονται σε 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
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πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική. Θα έχει δε ως αποτέλεσμα την απλούστευση και μείωση της 

γραφειοκρατίας. Ο σημερινός προϋπολογισμός, ύψους 61 εκατ. ευρώ ετησίως, θα αυξηθεί σε 200 

εκατ. ευρώ, και θα προβλέπει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα σταματήσει η εθνική συγχρηματοδότηση, ενώ τα ποσο-

στά συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα αυξηθούν στο 70% για τα απλά προγράμματα που υποβάλ-

λονται από οργανισμό ενός κράτους μέλους, στο 80% για προγράμματα στα οποία συμμετέχουν 

περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή στοχεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ, και στο 85% για μέτρα κατά της 

κρίσης. 

Οι άλλες αλλαγές αφορούν ένα ευρύτερο φάσμα επιλέξιμων προϊόντων (συμπεριλαμβανομέ-

νων και μεταποιημένων προϊόντων, όπως το ψωμί και τα ζυμαρικά), καθώς και τη δυνατότητα συμ-

μετοχής των οργανώσεων παραγωγών. 

Με κοινό παρονομαστή «Enjoy, it´s from Europe» («Απόλαυσέ το, είναι ευρωπαϊκό»), η νέα 

πολιτική έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να εισέλθουν στις διεθνείς α-

γορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ' αυτές, και να ενημερώσει τους καταναλωτές για 

τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί. (πηγή: 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/campaigns/2015/2015_el.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=el) 

 

 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»/Connecting Europe Facility (ΔΣΕ/CEF) 

(https://www.espa.gr/el/Pages/cef.aspx) 

Τοπικές και περιφερειακές αρχές και ορισμένοι διοικητικοί οργανισμοί μπορούν να υποβά-

λουν αιτήσεις για σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (ΔΣΕ) και των στόχων του «Ορίζοντας 2020» που εφαρμόζεται από τον Εκτελεστικό Ορ-

γανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA). 

Οι δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΔΕΔ) συμβάλλουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη 

έργων υποδομής, που υπάγονται στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινω-

νιών και αποσκοπούν στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών 

δικτύων, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα και στην ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, 

οι μεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης των ΔΕΔ θεσπίστηκε η σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέο-

ντας την Ευρώπη»/Connecting Europe Facility (ΔΣΕ/CEF), όπου καθορίζονται οι όροι, οι μέθοδοι 

και οι διαδικασίες παροχής δημοσιονομικής ενίσχυσης για τα ΔΕΔ, ώστε να υποστηρίζονται έργα 

υποδομών κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοι-

νωνιών, καθώς και να αξιοποιούνται οι δυνητικές συνέργειες μεταξύ αυτών των τομέων. 

Με τη ΔΣΕ/CEF στηρίζεται η υλοποίηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος/ Projects of 

Common Interest (ΕΚΕ/PCI), που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων ή στην αναβάθ-

μιση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών στους τρεις τομείς. Οι γενικοί στόχοι αφορούν σε: 

 συμβολή στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τη Στρατη-

γική “Ευρώπη 2020”, αναπτύσσοντας μοντέρνα και υψηλής απόδοσης Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές κυκλοφοριακές ροές, ωφελώντας κατά συνέπεια 

ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια 

αγορά και οικονομία, την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή στην εσωτερική αγορά και τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκότερου για δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπρά-

ξεις δημόσιων – ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω ενός συνδυασμού χρηματοδοτικών εργαλείων 

 επίτευξη βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων, που περιλαμβάνουν τη μείωση το ελάχιστο κατά 

20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 

20%, καθώς και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990 και μέχρι το 2020, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στους 

μεσοπρόθεσμους και μακροχρόνιους στόχους της Ένωσης για απεξάρτηση από τον άνθρακα 

και διασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-Μελών. 

Το χρηματοδοτικό κονδύλι, που διαχειρίζεται η ΔΣΕ/CEF για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 

33,24 δις €, τα οποία κατανέμονται ανά τομέα ως εξής: 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/campaigns/2015/2015_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=el
https://www.espa.gr/el/Pages/cef.aspx
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1. Μεταφορές: 26,25 δις € 

2. Ενέργεια: 5,85 δις € 

3. Τηλεπικοινωνίες: 1,14 δις € 

 

 Πολλά από τα προγράμματα που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση "Διεθνής Συνεργασία και Α-

νάπτυξη" (DG DEVCO)  της Επιτροπής χρηματοδοτούν σχέδια σε χώρες εταίρους, όπου οι δημό-

σιοι οργανισμοί μπορούν επίσης να ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές και επομένως να συμμετέ-

χουν στην εφαρμογή. Ανάλογα με το πρόγραμμα,  οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν επίσης να συμ-

μετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προκειμένου να λαμβάνουν επιδότηση στο πλαί-

σιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. 

 Εξειδικευμένοι οργανισμοί χωρών της ΕΕ και οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας αναγνωρισμέ-

νοι από την Επιτροπή μπορούν να επωφεληθούν από χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας 

στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής 

προστασίας της Επιτροπής (ECHO). Επίσης, δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να λάβουν χρηματο-

δότηση πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο των συνιστωσών των προγραμμάτων που σχετίζονται 

με την πρόληψη/ετοιμότητα και ανταπόκριση. 

 Η Eurostat δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανοικτές σε δημόσιους οργανισμούς 

όπως εθνικά στατιστικά ινστιτούτα και άλλες εθνικές αρχές αρμόδιες για τη συλλογή/παραγωγή 

και δημοσίευση επίσημων στατιστικών στοιχείων. Οι οργανισμοί αυτοί ορίζονται σε εθνικό επί-

πεδο και μπορούν να επωφεληθούν από επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 

Προγράμματος. 

 Χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια διατίθενται μέσω του προγράμματος τεχνικής βοήθειας και 

ανταλλαγής πληροφοριών (TAIEX), Sigma και Twinning. 

 Δημόσιοι οργανισμοί μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήσεις για σχέδια που χρηματοδοτούνται 

από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA)  

ο οποίος διαχειρίζεται το πρόγραμμα υγείας της ΕΕ, το πρόγραμμα για τους καταναλωτές και την 

πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα». Τα σχέδια εν γένει πρέπει να 

συμβάλουν σε τουλάχιστον έναν από τους τέσσερις βασικούς του τρίτου προγράμματος για την 

υγεία (2014-20) (EN). 

 

 Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 

Tο νέο πρόγραμμα για τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει 

ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2014. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ανήκει στα επιδοτούμενα 

προγράμματα «τέταρτης γενιάς», ενσωματώνονται τα Προγράμματα «Πολιτισμός 2007-2013» και 

«MEDIA».  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό 

των 1.462 εκ. €.  

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων: το υποπρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 

για το οποίο αρμόδιο είναι το τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υποπρόγραμμα 

MEDIA, για το οποίο αρμόδιο είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΝΠΙΔ του ΥΠΟΠΑΙΘ) 

και τη διατομεακή συνιστώσα, η οποία θα ξεκινήσει από το 2016 και θα λειτουργήσει ως μηχανισμός 

εγγυοδοσίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ο 

μηχανισμός εγγυοδοσίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο γενικό πλαίσιο των δράσεων του 

προγράμματος πρόκειται να ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων.  

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ, οι υπό ένταξη χώρες, 

oι υποψήφιες για ένταξη χώρες, οι χώρες της ΕΖΕΣ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας.  

 

Επιλέξιμοι φορείς:  

http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eahc
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
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Δημόσιοι, ιδιωτικοί, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 

δημιουργικό, οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα και έχουν συσταθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.  

Συντονιστικός φορέας του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη στην Ελλάδα είναι το Τμήμα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

 Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI») 

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένας 

χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης 

απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 

την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας. 

Δομή και χρηματοδότηση 

Το EaSI διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα συνενώνει τρία 

προγράμματα της ΕΕ τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο χωριστής διαχείρισης το διάστημα 2007-

2013:  

 PROGRESS,  

 EURES και  

 Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress. 

Από τον Ιανουάριο του 2014, τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους τρεις άξονες του EaSI, 

που στηρίζουν: 

 τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση - άξονας 

PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού)· 

 την επαγγελματική κινητικότητα - άξονας EURES (18% του συνολικού προϋπολογισμού)· 

 την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα - άξονας 

Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική επιχειρηματικότητα (21% του συνολικού 

προϋπολογισμού). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το διάστημα 2014-2020 ανέρχεται σε 919.469.000 ευρώ σε τιμές 

του 2013. 

Στόχοι 

 Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και συντονισμός της δράσης σε ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της 

κοινωνικής ένταξης. 

 Στήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για 

την αγορά εργασίας. 

 Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής 

της. 

 Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης με την 

ανάπτυξη μιας ανοιχτής αγοράς εργασίας. 

 Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για 

ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το EaSI: 

 δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι, 

 προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 

 καταπολεμά τις διακρίσεις, 

 προωθεί ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση υψηλού επιπέδου, 

 εγγυάται επαρκή και κατάλληλη κοινωνική προστασία, 

 καταπολεμά τη μακροχρόνια ανεργία, 

 αγωνίζεται κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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 ERASMUS+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότη-

τας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το 

πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, 

είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέ-

σμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς. 

Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να 

επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελο-

ντισμού στο εξωτερικό. 

Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και 

οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η 

συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο 

στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστη-

μάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει το-

πικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώ-

νες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός. 

Το Erasmus+ είναι η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας 

του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει περισσό-

τερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης , της κατάρτισης , της νεολαίας 

, και του αθλητισμού · εξάλλου, οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε 

σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα. (πηγή: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/index_el.htm) 

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα υποστηρίζει τα εξής:  

 Ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντικής 

εργασίας στο εξωτερικό.  

 Διδασκαλία ή εκπαίδευση στο εξωτερικό για το προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας.  

 Την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας.  

 Την εκμάθηση γλωσσών.  

 Αναγνώριση δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτήθηκαν εκτός του 

τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

 Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων νεολαίας με 

ομολόγους σε άλλες χώρες, τόσο στον τομέα τους όσο και σε άλλους τομείς, για την ενίσχυση 

της ποιότητας και της καινοτομίας.  

 Συμμαχίες Γνώσης και Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστούν τα χάσματα 

δεξιοτήτων και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας τα προγράμματα σπουδών 

και τα προσόντα μέσω της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της αγοράς εργασίας και του 

κόσμου της εκπαίδευσης.  

 Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master’s Degree για τη 

χρηματοδότηση των σπουδών τους σε μια άλλη χώρα.  

 Διδασκαλία και έρευνα στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

 Ανταλλαγές, συνεργασία και ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης 

και της νεολαίας παγκοσμίως.  

 Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στην παιδαγωγική, και προοδευτική 

μεταρρύθμιση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο μέσω των Μελλοντικών Πρωτοβουλιών.  

 Καλή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και πρωτοβουλίες κατά του στησίματος αγώνων, της 

χρήσης απαγορευμένων ουσιών, της βίας, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, ιδιαίτερα 

στον μαζικό αθλητισμό. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_el.htm
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_el.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_el.htm
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 Τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) 

Το πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους : 

 Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και καλλιέργεια συνθηκών για την υιοθέτηση 

υγιεινών τρόπων ζωής, με βάση την αρχή "η υγεία σε όλες τις πολιτικές" 

 Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 

 Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη 

υγειονομική περίθαλψη. 

Το τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του 

προηγούμενου συνδέσμου. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με βάση ετήσια σχέδια εργασίας, τα οποία 

καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 449,4 εκατ. ευρώ. 

Το πρόγραμμα υγείας διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Εκτελεστικού 

Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea). (πηγή: 

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_el.htm)  

 

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_el.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 1 : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. 

ΚΡΑΝΝΩΝΑ & ΝΙΚΑΙΑΣ 

1.756.097,56 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩ-

ΡΙΟΥ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕ-

ΛΕΡ 

849.593,50 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΚ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

350.000,00 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 4.838.709,68 ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙ-

ΚΑΙΑΣ 
2.918.000,00 ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Ε-

ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΝΙΚΑΙΑΣ» 

875.122,00 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙ-

ΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΝΙΚΑΙΑΣ Ι. 

ΠΑΤΑΚΗΣ 

534.900,00 ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΑΤΥ-

ΚΑΜΠΟΥ & ΔΕ ΚΙΛΕΛΕΡ  ΜΕΣΩ ΥΦΙ-

ΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΦΙΣΤΑΜΕ-

ΝΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

2.470.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι /ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ/ΤΠΔ 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Προμήθεια,     εγκατάσταση και θέση σε  

λειτουργία   συστήματος τηλεελέγχου, τη-

λεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκατα-

στάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ 

1.233.638,80 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι /ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ/ΤΠΔ 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙ-

ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ-

ΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

1.000.000,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟ-

ΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟ-

ΡΩΝ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΛΑΤΥΚΑ-

ΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

1.772.000,00 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι /ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ /ΤΠΔ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΝΙ-

ΚΑΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
120.000,00 ΥΠΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙ-

ΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΑΝΩ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 

170.000,00 ΥΠΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗ-

ΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟ-

ΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΚΡΑΝΝΩΝ 

150.000,00 ΥΠΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙ-

ΣΜΩΝ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

197.000,00 ΥΠΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΛΙΣ-

ΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
180.000,00 ΥΠΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

307.520,00 ΥΠΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ 
34.540,00 ΣΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟ-

ΔΕΣΤΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

44.500,00 ΣΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2.200.000,00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟ-

ΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

(ΠΑΑ)  2014-2020/ 

ΕΓΤΑΑ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣ-

ΣΟΧΩΡΙΟΥ 
886.600,00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟ-

ΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

(ΠΑΑ)  2014-

2020/LEADER 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙ-

ΣΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

243.416,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΙΚΑΙΑΣ   ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΓΠΣ ΝΙΚΑΙΑΣ   ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΠΛΑΤΥΚΑ-

ΜΠΟΥ 
  ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-

ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)  
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Ε-

ΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 2 : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 112.000,00 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕ-

ΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
404.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστά-

σεων Νίκαιας 
730.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ  

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

132.680,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  «ΑΝΕ-

ΓΕΡΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΡΟ-

ΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

70.000,00 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΨΥ-

ΧΙΚΟΥ 
200.000,00 ΣΑΤΑ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ε-

ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙ-

ΛΕΛΕΡ 

221.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ε-

ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙ-

ΛΕΛΕΡ 

265.200,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23  

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙ-

ΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1)ΝΙΚΑΙΑΣ & 

2)ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Δ.ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΤΟ 

ΠΔ 99/2017 

100.000,00 

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500005 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ-

ΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙ-

ΣΧΥΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑ-

ΛΗΝΗΣ)» 

126.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 4: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

(ΠΡΩΗΝ ΕΑΣ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ-

ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

47.473,00 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟ-

ΜΙΑ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ 

ΕΑΣ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

886.600,00 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟ-

ΜΙΑ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 
  

ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω
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Παίρνοντας το λόγο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Μούσιος Αθανάσιος, είπε ότι το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α΄ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός, “ακουμπά” πολλές πτυχές της ζωής 

των δημοτών μας. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την έγκρισή του και το μόνο που θα θέλαμε 

είναι να δούμε την υποβοήθηση της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα και ιδιαίτερα το θέμα της 

άρδευσης των κτημάτων. Θα μπορούσαμε να δρομολογήσουμε ενέργειες και μέσω του 

Επιχειρησιακού να μεταφέρουμε με καταθληπτικό αγωγό νερό από την λίμνη Κάρλα σε κτήματα 

δημοτών μας που βρίσκονται στον άξονα Λάρισας Βόλου. Μ αυτή την παρατήρηση εγκρίνει η 

παράταξή μας το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 20202023  Α΄ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ΔΣ κ. Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος ο οποίος είπε ότι εγκρίνει το  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 Α΄ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός και έθεσε το ερώτημα αν 

θα μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε τροποποιήσεις στο Επιχειρησιακό εφόσον προκύψουν νέα 

στοιχεία. 

Ο ΔΣ κ. Σταμουλάκης Βασίλειος μιλώντας στη συνέχεια είπε ότι όπως και τα προηγούμενα  

Επιχειρησιακά Προγράμματα έτσι και αυτό κάνει μια καλή καταγραφή της κατάστασης. ΄Ομως 

είναι δομημένο πάνω στη φιλοσοφία του “Καποδίστρια”, του “Καλλικράτη” και του “Κλεισθένη” 

που βοηθά τους επιχειρηματίες να αποκτήσουν κέρδος και στρέφεται ενάντια στα λαϊκά 

συμφέροντα. Βλέπουμε την αγροτιά χρόνο με το χρόνο να μαραζώνει και τα λαϊκά στρώματα να 

γίνονται φτωχότερα. Το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν βοηθά να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση 

γι αυτό το ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ, κατέληξε ο κ. Σταμουλάκης. 

Ο ανεξάρτητος ΔΣ κ. Χατζούλης Βασίλης είπε ότι εγκρίνει το επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος  είπε οτι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 Α΄ Φάση 

Στρατηγικός Σχεδιασμός, συντάχθηκε  ύστερα από προτάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και των 

Τοπικών Συμβουλίων. Αποτελεί το διεκδικητικό “εργαλείο”  του Δήμου μας  και μέσω αυτού 

δρομολογούμε την χρηματοδότηση σημαντικών έργων για το Δήμο μας. Είναι το όραμα του Δήμου 

μας, συνέχισε ο κ. Δήμαρχος, και αφού  εγκριθεί σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, όπου μπορούν 

να καταθέσουν τις προτάσεις τους τόσο οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, όοο και οι Δημότες μας. 

Όσο αφορά στην παρατήρηση του κ. Μούσιου  Αθ. που αφορά στην άρδευση των κτημάτων από 

την λίμνη Κάρλα, αυτό θα επιτευχθεί με την δημιουργία των λιμνοδεξαμενών στους Αγ. 

Αναργύρους, στην Κοιλάδα και στη Ν. Λεύκη. Η άρδευση από τη λίμνη Κάρλα με αγωγό δεν 

επιτρέπεται σήμερα και ο Δήμος Ρήγα Φερραίου που  κάνει βασίζεται σε παλιά απόφαση. 

Κύριοι Σύμβουλοι, κατέληξε ο κ. Δήμαρχος, σας καλώ να εγκρίνετε  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2020-2023 Α΄Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Κιλελέρ και να συμμετάσχετε στη 

διαβούλευση που θα τεθεί μετά την έγκρισή του. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 

266 του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με : 

1) το N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ')- Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα 

τα άρθρα 175 & 176 και  

2) το Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α')- «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 7,  

Την αριθμ. 5/2020 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλελέρ  2020-2023 Α΄ Φάση 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ όπως ακριβώς παρουσιάσθηκε από τον Δήμαρχο κατόπιν 

εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 

 

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΟΣ του Δ.Σ. Σταμουλάκη Βασιλείου για τους λόγους που αναφέρει στην 

τοποθέτησή του. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 208/2020 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:                

 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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