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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο.Τ.Α και Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι Ο.Τ.Α.
για να δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταγράφει
τους στόχους που επιθυμεί να επιτύχει η δημοτική αρχή σε βάθος πενταετίας. Έχει ευρύ
πεδίο θεματολογίας που καλύπτει δράσεις στους τομείς του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος της περιοχής, της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των πολιτών, της
διοικητικής αναβάθμισης των ίδιων των οργανισμών και της συνεργασίας τους με άλλους
φορείς στο πλαίσιο προώθησης της τοπικής ανάπτυξης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποχρεώνει, ουσιαστικά έμμεσα, κάθε συνδυασμό που
διεκδικεί τη δημοτική αρχή να έχει συγκεκριμένο, βιώσιμο και ανταποκρινόμενο στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει άμεσα στο πρώτο
εξάμηνο της δημαρχιακής περιόδου να αναπτύξει σε επιχειρησιακό πρόγραμμα πενταετίας.
Εκθέτει τη δημοτική αρχή σε δεσμεύσεις έναντι της τοπικής κοινωνίας και προϋποθέτει ένα
απόλυτα σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων.
Τέλος, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. σχετίζονται τόσο με έργα που δύνανται
να χρηματοδοτηθούν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε και από άλλες εθνικές και
τοπικές πηγές και φυσικά δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον
ίδιο το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την
οργάνωση των υπηρεσιών των Δήμων για την καλύτερη λειτουργία του και την
εξυπηρέτηση του πολίτη
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Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Τα επιχειρησιακά προγράμματα συμβάλλουν στην ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου των
Ο.Τ.Α. καθώς έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του Ο.Τ.Α.
 Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Ο.Τ.Α. 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 των Ο.Τ.Α. και των Νομικών
προσώπων του
 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη,
τοπικοί φορείς)
 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης.
Τα

επιχειρησιακά

προγράμματα

αποτελούν

ισχυρό

εργαλείο

αναπτυξιακού

προγραμματισμού στα χέρια των αιρετών, καθώς είναι απαραίτητα για την ένταξη έργων σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ωστόσο μόνο η ύπαρξη τους δεν μπορεί να εξασφαλίσει την
οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για να είναι επιτυχημένο
και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι προϊόν συλλογικής εργασίας
στην οποία θα συμμετέχουν τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως
αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και
οικονομικούς φορείς. Μόνο έτσι θα συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών Ο.Τ.Α., στους
οποίους οι πολίτες θα στηρίζουν το μέλλον τους.
Με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ο Δήµος επιτυγχάνει:


Την προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου



Την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων
και την προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων



Τον περιορισµό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων



Το συντονισµό των υπηρεσιών και των δοµών του, τον σαφή προσδιορισµό του
τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού µμετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.
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Τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση της εσωτερικής οργάνωσής
του



Την

παρακολούθηση

και

αξιολόγηση

του

παρεχομένου

έργου

και

τον

επαναπροσανατολισµό των στόχων


Την επίσπευση της ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων



Την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού
ελέγχου

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 είναι η προώθηση της δημοτικής και εσωτερικής ανάπτυξης του
Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Το Ε.Π. κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο
Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς:
α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και
τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής,
β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του,
γ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης
Εκτός από δράσεις για την προώθηση της δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης, το Ε.Π.
περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου
οργανισμού, με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της
νομιμοποίησης της λειτουργίας του.
Άρα το Ε.Π. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου, εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για
δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του. Στο
Ε.Π. καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, η οργάνωση
των υπηρεσιών του Δήμου και των επιχειρήσεων του και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της
πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα υποχρεώνει ουσιαστικά έμμεσα κάθε συνδυασμό που
διεκδικεί τη δημοτική αρχή να έχει συγκεκριμένο, βιώσιμο και ανταποκρινόμενο στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχέδιο δράσης. Ενθαρρύνει λοιπόν τη δημοτική πολιτική να

6

εκφράζεται και να διατυπώνεται με συγκεκριμένους στόχους στα πλαίσια της
συνολικότερης ανάπτυξης του τόπου. Εκθέτει τη δημοτική αρχή σε δεσμεύσεις έναντι της
τοπικής κοινωνίας και διαμορφώνει ένα απόλυτα σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων,
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων.
Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας ενός επιχειρησιακού προγράμματος είναι η ύπαρξη
ενός ενιαίου, υγιούς συστήματος προγραμματισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο και διασύνδεση των τοπικών προγραμμάτων αναβάθμισης με το γενικότερο
στρατηγικό εθνικό σχεδιασμό. Η παρακολούθηση, ιεράρχηση και καταγραφή των τοπικών
αναγκών και συνθηκών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ο
οποίος είναι και ο βασικός μηχανισμός υποστήριξης των προγραμμάτων ανάπτυξης
διαμορφώνουν τους επιχειρησιακούς στόχους του Ο.Τ.Α. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με το
σύνολο των αρμοδιοτήτων που συνιστούν τις τοπικές υποθέσεις του Ο.Τ.Α. Οι τοπικές
υποθέσεις άλλοτε προκύπτουν από τον ίδιο το φορέα και άλλοτε αποτελούν γενικές
υποθέσεις η διεκπεραίωση των οποίων τους ανατίθεται μέσω του κράτους. Οι Ο.Τ.Α. έχουν
λοιπόν δική τους ευθύνη να διαχειρίζονται τις υποθέσεις την οποία κατοχυρώνει η
ορισμένη από το Σύνταγμα αυτοτέλεια.
Οι Ο.Τ.Α. δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους
πολίτες, αλλά κυρίως λειτουργούν ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός.
Προκειμένου

λοιπόν

να

βελτιώνουν

συστηματικά

την

αποτελεσματικότητα

και

αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό τους ενός μηχανισμού προγραμματισμού. Ως εκ τούτου, επειδή το Ε.Π. έχει πολυτομεακό
χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των
θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο
το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών
υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών
στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους
μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Μ’ αυτόν τον
τρόπο το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και
εσωτερική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού
και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Οι Ο.Τ.Α. καλούνται σήµερα αφενός να λειτουργήσουν σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον, ως προς τις δυνατότητες άντλησης πόρων για την χρηματοδότηση τοπικών
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αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και αφετέρου να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή του
πολίτη.
Το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

αποτελεί

ένα

ολοκληρωμένο

σχέδιο

προγραμματισμού µε σκοπό την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Δήµου, εισάγοντας
νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των δηµοτικών υπηρεσιών. Είναι ένα ευέλικτο
πρόγραµµα δράσης του Δήµου και των εποπτευόμενων φορέων του (νοµικών προσώπων),
προσανατολισμένο σε µετρήσιµα αποτελέσµατα, που θα καλύπτει όλο το φάσµα των
παρεχόµενων υπηρεσιών του.
Η σύνταξη του Ε.Π. αποτελεί µια εσωτερική συλλογική διαδικασία που συντελεί
στην ανάπτυξη της ικανότητας του δήµου να προγραµµατίζει, να παρακολουθεί και να
αξιολογεί τη λειτουργία του. Σκοπός του είναι η ορθολογικότερη οργάνωση και λειτουργία
του δήµου ως πολιτικός – κοινωνικός θεσµός και η βελτίωση της ανταπόκρισης του στις
αυξανόµενες προσδοκίες των κατοίκων. Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα καθορίζονται οι
στρατηγικοί στόχοι, οι άξονες και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δηλαδή αφορά όχι μόνον
στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης
οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Η θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησης
επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. στοχεύει:
 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας
τους,
 στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου,
 στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των
πόρων,
 στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων,
 στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων,
 στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,
 στο συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και
την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.,
 στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
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 στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας
κοινωνικού ελέγχου.
Το Ε.Π. είναι ένα εργαλείο που απαντά στις ερωτήσεις:


Που βρίσκεται σήµερα ο Δήµος σε σχέση µε τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα;



Ποια είναι τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία του Δήµου και ποιες οι ευκαιρίες και οι
απειλές στην αναπτυξιακή του διαδικασία;



Ποιο το όραµα και οι αξίες του Δήμου;



Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί; Ποιες οι προτεραιότητες και µε ποια οργανωτικά,
επιχειρησιακά, λειτουργικά και οικονοµικά µέσα;



Τι αποτελέσµατα θα έχουµε; Ποιους δείκτες θα εφαρµόσουµε για να
παρακολουθήσουµε και να αξιολογήσουµε τους στόχους µας;

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες
που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του,
με απώτερους σκοπούς :
Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της
περιοχής του, που συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς της προστασίας
και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, της βελτίωσης του οικιστικού
περιβάλλοντος,

των

τεχνικών

υποδομών

και

των

δικτύων

εξυπηρέτησης.

Η

δραστηριοποίηση των Ο.Τ.Α. στους προηγούμενους τομείς γίνεται κυρίως μέσω της
κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών
και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων. Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών
είναι οι διάφορες γεωγραφικές ενότητες του Ο.Τ.Α. (Δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα,
συνοικίες ή γειτονιές).
Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής
του, που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς:

Κοινωνικής πολιτικής -

Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού - Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι
αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικό-οικονομικές ομάδες των
κατοίκων της περιοχής του Ο.Τ.Α. (πχ νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κλπ).
Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό
πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
του Ο.Τ.Α. ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και
υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της
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αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του.
Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :
 στη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας

και

της

αποδοτικότητας

των

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των Ο.Τ.Α. μέσω του μεσοπρόθεσμου
προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της
μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και
κτιριακών εγκαταστάσεων
 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των Ο.Τ.Α., μέσω του μεσοπρόθεσμου
οικονομικού

προγραμματισμού,

της

παρακολούθησης

του

κόστους

των

παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης
Πολλές τοπικές αρχές θεωρούν ότι ο ρόλος ενός Ο.Τ.Α. δεν πρέπει να περιορίζεται στις
οριοθετημένες από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές του και ότι οι Ο.Τ.Α. είναι
υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη συνολική ευημερία της περιοχής τους. Η διοίκηση ενός
Ο.Τ.Α. γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών
υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την
κατεύθυνση το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός Ο.Τ.Α. θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή
που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του Ο.Τ.Α. :
 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και
μη κυβερνητικές οργανώσεις)
 Οι γειτονικοί Ο.Τ.Α.
 Οι λοιποί φορείς του πολιτικό-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς,
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση)
Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις
ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Ο.Τ.Α., είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες
που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις
αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον Ο.Τ.Α..
Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου
συνεργασίας των Ο.Τ.Α. με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη
συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών
υπηρεσιών. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συµµετοχικότητας, µε
εµπλεκόµενους αιρετά όργανα, υπηρεσιακούς παράγοντες, τοπικοί κοινωνικοί φορείς,
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πολίτες και γενικότερα εκπρόσωποι φορέων. Για την προετοιµασία του Ε.Π. πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι στρατηγικοί στόχοι του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΣΕΣ 2014-202), οι αναπτυξιακοί στόχοι και προτεραιότητες των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και οι πολιτικές των επιµέρους τοµεακών
προγραµµάτων. Η σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδιασµού αποτελεί µια συλλογική
διαδικασία κατά την οποία όλοι οι εµπλεκόµενοι συµφωνούν σε ένα από κοινού όραµα το
οποίο θα πρέπει να αναλυθεί σε πραγµατικούς και εφικτούς στόχους και να ορισθούν οι
δείκτες για την καταµέτρηση της προόδου των στόχων, ώστε να κρίνεται σταδιακά η
αποτελεσµατικότητα τους και να αξιολογούνται οι εκάστοτε επιλογές.

Διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων
δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της
δράσης των Ο.Τ.Α. θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006
«Κώδικας

Δήμων

και

Κοινοτήτων»,

η

υποχρέωση

εκπόνησης

επιχειρησιακών

προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α.
Ακολούθως με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) , επιβεβαιώνεται η υποχρέωση
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβαθμίους Ο.Τ.Α. (άρθρο 266),
εισάγονται διατάξεις περί γνωμοδότησης από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης(άρθρο
76)

και ο έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας κατάρτισης από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση, με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο(άρθρο
255).
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων 20142019 καταρτίστηκε βάση των παραπάνω νόμων και λαμβάνοντας υπόψη κατευθύνσεις στους
που δόθηκαν με :
1. Την αρ.45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη
διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
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2. Την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις
διαδικασίες κατάρτισης των Ε. Π. των Ο.Τ.Α.
3. Το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα
και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ε.Π. των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».
4. Την υπ΄αριθμ. 41179/23-10-2014 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το περιεχόμενο, την
δομή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α
βαθμού
5. τον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. α΄βαθμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 & 2 του Π.Δ.89/2011 η κατάρτιση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από
την εκτελεστική επιτροπή η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο (με το υπ΄αριθ.
8586/31-03-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η διαδικασία κατάρτισης των Ε.Π. συνεχίζεται και
πέραν του ανωτέρω προσδιορισμένου χρόνου προκειμένου να ολοκληρωθούν σε εύλογο
χρονικό διάστημα, καθόσον η προθεσμία δεν είναι αποκλειστική).
Για το σκοπό αυτό η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσία επι
θεμάτων προγραμματισμού προκειμένου να συντάξει το σχέδιο επιχειρησιακού
προγράμματος, σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου, των
νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων του Δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη
κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και
συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική
επιτροπή.
Η εκτελεστική επιτροπή, αφού διασφαλίσει το συντονισμό των τυχόν απαραίτητων
δράσεων υπερ-τοπικής ανάπτυξης που απαιτούν διαδημοτικές συνεργασίες, εισηγείται το
σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση με σχετική
Απόφαση του.
Οι Άξονες και τα Μέτρα, εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση,
προκειμένου να αναλυθούν και να εξειδικευθούν σε δράσεις. Το εγκεκριμένο κείμενο του
Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται προς συζήτηση στην
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιεύεται για διαβούλευση
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τουλάχιστον δυο εβδομάδες με την τοπική κοινωνία, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του
Δήμου καθώς και με άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά την διάρκεια της δημοσιοποίησης
υποβάλλονται προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, αφού η τοπική κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη γνώμη
της για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν, ενώ
είναι σημαντική διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.
Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το
εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού προτείνουν, με γραπτή τους εισήγηση,
κατά αντιστοιχία προς τους Άξονες και τα Μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου, τους στόχους
της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας
και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Νομικού
Προσώπου του Δήμου, εντός μιας βδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του,
λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
Στην συνέχεια γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής η επεξεργασία των προτάσεων των υπηρεσιών, των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου, των αποφάσεων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και των
προτάσεων που προέκυψαν κατά την διαδικασία της διαβούλευσης και συντάσσεται το
σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο υποβάλλεται στην Εκτελεστική
Επιτροπή, η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Η
απόφαση του Δ.Σ. του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος διαβιβάζεται στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας με συνυποβολή
σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε(15)
ημερών(αρθ.255 Ν.3852/2010).
Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση
της διαδικασίας κατάρτισης, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται
με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 41179/23-10-2014 ΥΑ περί καθορισμού του περιεχομένου, της
δομής και του τρόπου υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.
καθορίστηκαν οι ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια που πρέπει να περιλαμβάνονται:
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Ενότητα 1 : Στρατηγικό Σχέδιο (Στρατηγικός σχεδιασμός)
Κεφάλαιο 1.1 : Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Κεφάλαιο 1.2 : Στρατηγική του ΟΤΑ και αναπτυξιακές προτεραιότητες
Ενότητα 2 : Επιχειρησιακό Σχέδιο (Επιχειρησιακός προγραμματισμός)
Κεφάλαιο 2.1 : Στόχοι και δράσεις
Κεφάλαιο 2.2 : Πενταετής προγραμματισμός δράσεων
Ενότητα 3 : Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης (Οικονομικός προγραμματισμός)
Κεφάλαιο 3.1 : Οικονομικός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 3.2 : Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κεφάλαιο 1.1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1.1.1.α Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης και
καλύπτει το 11,7% (15.490 km 2) της συνολικής έκτασης της χώρας. Καταλαμβάνει ένα
μέρος του βόρειου τμήματος, ολόκληρο το νοτιοανατολικό και ένα μέρος του δυτικού
τμήματος του συνόλου της Πελοποννήσου και συνορεύει δυτικά με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας,

και

βορειοανατολικά

με

την

Περιφέρεια

Αττικής.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί το έντονο ανάγλυφο
του εδάφους της, ανάγλυφο που διαφοροποιείται τόσο μεταξύ των Περιφερειακών
Ενοτήτων όσο και εσωτερικά σε κάθε μία από αυτές. Συνολικά στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου κυριαρχούν οι ορεινοί όγκοι που αποτελούν το 50,1% της συνολικής της
έκτασης, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και φυσικό σύνορο μεταξύ των
Περιφερειακών Ενοτήτων (π.χ. Ταΰγετος για Μεσσηνία και Λακωνία). Παράλληλα, το 19,9%
της έκτασης της είναι πεδινό (και το 30% ημιορεινό), και εκτείνεται κυρίως στις περιοχές
εγγύς

των

θαλάσσιων

κόλπων,

όπου

σχηματίζονται

αρκετές

πεδιάδες.

Ο πληθυσμός (απογραφή 2011) της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 577.093
κατοίκους (5,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας). Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με
βάση την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, εμφανίζεί υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων (άνω
των 64 ετών) επί του πληθυσμού της. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (έτος 2010) ανήλθε
στις 267,9 χιλιάδες άτομα, που αποτελούν το 5,3% του συνολικά οικονομικά ενεργού
πληθυσμού της χώρας και το 46,4% της Περιφέρειας. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της Eurostat, o απασχολούμενος πληθυσμός
υπολογίζεται

σε

241,5

χιλ.

άτομα,

που

της Περιφέρειας, το 2010

αντιστοιχούν

στο

5,5%

των

απασχολουμένων της χώρας.
Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του
2011, είναι υποδιπλάσια της χώρας (37,3 κάτοικοι ανά km 2) και αποτελεί την 4η
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χαμηλότερη πυκνότητα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, με τις Περιφερειακές Ενότητες
Αρκαδίας και Λακωνίας να κατατάσσονται στις ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές της
χώρας (6 η και 8η χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού μεταξύ των 73 Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον αραιοκατοικημένο και “αγροτικό”
χαρακτήρα της Περιφέρειας, που αποτελεί μια βασική διαρθρωτική της αδυναμία.
Ως προς την κατά φύλο διάρθρωση του πληθυσμού, σε αντίθεση με την αντίστοιχη της
χώρας, παρατηρείται υπεροχή του ανδρικού πληθυσμού στο σύνολο των Ενοτήτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη Λακωνία και Αρκαδία να συμπληρώνουν την πρώτη
δεκάδα των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά ανδρικού
πληθυσμού (μετά από ορισμένες νησιωτικές Περιφερειακές Ενότητες, την Βοιωτία και τα
Γρεβενά).
Συνολικά ο μόνιμος πληθυσμός κατά το διάστημα 1991-2001, σύμφωνα με τα στοιχεία
απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991 και 2001, αυξήθηκε στο σύνολο των ΠΕ (πρώην Νομών) της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξαίρεση την ΠΕ Αρκαδίας που παρουσίασε μείωση κατά
4,86%.
Αντίθετα την περίοδο 2001-2011 τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και στο σύνολο
της χώρας παρατηρείται μείωση του μόνιμου πληθυσμού. Ειδικότερα, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου παρουσιάζει μείωση του μόνιμου πληθυσμού της σε ποσοστό σχεδόν
τριπλάσιο από αυτό της χώρας (-3,30% έναντι - 1,07%) και την τέταρτη μεγαλύτερη
ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών της, μετά τη Δυτική Ελλάδα, Δυτική
Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.
Η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα που παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού της είναι αυτή
της Κορινθίας (έχει μάλιστα και

το μεγαλύτερο ποσοστό αστικού πληθυσμού , με54,4%).

Οι παράγοντες που φαίνεται να επηρέασαν τα πληθυσμιακά μεγέθη της Κορινθίας μεταξύ
των άλλων είναι:
 η, συγκριτικά με τις λοιπές περιοχές της Πελοποννήσου, καλύτερη πρόσβαση προς
τους εθνικούς οδικούς άξονες,
 η γειτνίαση της και η βελτίωση των υποδομών μεταφοράς από και προς το
πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών,
 η ανεπτυγμένη παραγωγική της βάση.
Με βάση τον δείκτη γήρανσης (είναι ο λόγος των ατόμων ηλικίας 65 και άνω προς τα
άτομα ηλικίας 0-14 ετών) ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πιο
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«γηρασμένος» σε σχέση με το σύνολο της χώρας (166,78 έναντι 134,39), αφού αυξήθηκε
κατακόρυφα την δεκαετία 1991-2001, με την ΠΕ Λακωνίας να εμφανίζει τη χειρότερη
επίδοση.
Όσον αφορά τον δείκτη εξάρτησης (είναι ο λόγος του αθροίσματος ατόμων ηλικίας 0-14
ετών και 65 ετών και άνω, προς τα άτομα ηλικίας 15-65) η Περιφέρεια Πελοποννήσου
εμφανίζει υψηλότερο δείκτη σε σχέση με το σύνολο της χώρας (58,12 έναντι 51,53).
Δηλαδή έχει χειρότερη αναλογία μεταξύ εξαρτώμενων ατόμων (δηλαδή αυτούς που δεν
συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία) και ατόμων που συμμετέχουν στην παραγωγική
διαδικασία. Τον μεγαλύτερο δείκτη εξάρτησης εμφανίζουν οι ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας.
Τέλος, ο δείκτης αντικατάστασης (είναι ο λόγος των ατόμων ηλικίας 15-24 προς τα άτομα
ηλικίας 55-64) είναι χαμηλότερος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με το σύνολο
της χώρας (80,36 έναντι 91,78). Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο υστερούν τα άτομα
που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία σε σχέση με τα άτομα που
ετοιμάζονται να εξέλθουν από αυτή. Τον μεγαλύτερο δείκτη αντικατάστασης έχει η ΠΕ
Αργολίδας και ακολουθεί η ΠΕ Μεσσηνίας.

1.1.1.β

Διοικητική Οργάνωση του Δήμου – Δημοτικές Ενότητες

Δημογραφικά Στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Έτους 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο Δήμος Λουτρακίου –
Αγίων Θεοδώρων έχει συνολική έκταση 293,98 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο συνολικός DE
FACTO πληθυσμός είναι 21.883 , και ο Μόνιμος Πληθυσμός είναι 21.221με μέση ηλικία
43,8 έτη. Η πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιοχή του Δήμου ανέρχεται σε 74 κατοίκους
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα που παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού της είναι αυτή της
Κορινθίας. Οι παράγοντες που φαίνεται να επηρέασαν τα πληθυσμιακά μεγέθη της Κορινθίας
μεταξύ των άλλων είναι η, συγκριτικά με τις λοιπές περιοχές της Πελοποννήσου, καλύτερη
πρόσβαση προς τους εθνικούς οδικούς άξονες, η γειτνίαση της και η βελτίωση των υποδομών
μεταφοράς από και προς το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών, καθώς και η ανεπτυγμένη
παραγωγική της βάση. Επίσης Το μεγαλύτερο ποσοστό αστικού πληθυσμού (54,4%) σε όλη την
Περιφέρεια εντοπίζεται στην ΠΕ Κορινθίας .

Αναλυτικά ο πληθυσμός του Δήμου ανά δημοτική ενότητα κατανέμεται ως εξής:

17

Δημοτική Ενότητα

Πληθυσμός

Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας

17.249

Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

4.634

Ο Πληθυσμός παρουσιάζει μία αύξηση την τελευταία δεκαετία (2001-2011) κατά περίπου
10% (Πίνακας 1)Ο πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί στο 11.4% του συνολικού μόνιμου
πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίων. (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011, Ε.Σ.Υ.Ε, 2001). Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία των απογραφών της Ε.Σ.Υ.Ε., το ποσοστό μεταβολής του
πληθυσμού του Δ.Δ. είναι θετικό, καθ’ όλα τα έτη των απογραφών. Μεγαλύτερη μεταβολή
παρατηρήθηκε κατά τη δεκαετία 1991-2001, ενώ από το 1961 έως το 2001 ο πληθυσμός
σχεδόν διπλασιάστηκε. Σημειώνεται, ότι στο όμορο Δημοτικό Διαμέρισμα των Αγίων
Θεοδώρων ο πληθυσμός μειώθηκε κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Πίνακας 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1981-2011(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

ΔΗΜΟΤ.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1981

1991

2001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ %

2011

1981-

1991-

2001-

1981-

1991

2001

2011

2011

8.543

11.068

15.077

16.578

29,56

36,22

9.96

94,05

2.660

5.084

4.963

4.643

91,93

- 2,38

-6,45

74,55

9.740.417

10.323.992

10.934.097

10.815.097

4,96

6,95

-1,09

11,03

ΛΟΥΤΡΑΚ.
ΠΕΡΑΧΩΡ.
ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

Πίνακας 2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1991-2011(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

ΔΗΜΟΤ.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΛΟΥΤΡΑΚ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1991
14.084

2001
16.520

2011
17.249

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ %
1991-2001
17

2001-2011
4

18

ΠΕΡΑΧΩΡ.
5.084

ΑΓΙΩΝ

5.960

4.643

17
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ΘΕΟΔΩΡ.

Η σύνθεση του πληθυσμού σε απόλυτα μεγέθη και ποσοστά, κατά ομάδες ηλικιών,
παρουσιάζονται στον πίνακα και τα διαγράμματα που ακολουθούν.
Μόνιμος Πληθυσμός

0-9

Απόλυτα Μεγέθη

1.958 1.945 2.092 3.127 2.941 2.956 2.925

Ποσοστά %

8,95

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

8,89

9,56 14,29 13,44 13,51 13,37

70+
3.277
14,97

9%

15%

9%

0-9 ετών
10-19 ετών
20-29 ετών

14%

10%

30-39 ετών
40-49 ετών
50-59 ετών
60-69 ετών

15%

14%

70 ετών & άνω

14%

Οι δημογραφικοί δείκτες γήρανσης, ανανέωσης πληθυσμού, εξάρτησης και αντικατάστασης
παραγωγικού πληθυσμού διαμορφώνονται ως εξής:
Δείκτης Γήρανσης:
Δ.Γ. = Πληθ (70+)
Πληθ (0 – 9)

= 1,67ή 167%
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Δείκτης Ανανέωσης:
Δ.Α. = Πληθ (0 – 9)___ = 8,94 %
Συνολικός Πληθ.
Δείκτης Εξάρτησης:

Δ.Ε. = Πληθ (0 – 19) + Πληθ (70+) = 0,51 ή 51 %
Πληθ (20-69)
Δείκτης Αντικατάστασης Παραγωγικού Πληθυσμού
Δ.Α. = Πληθ (60-69) = 1,5 ή 150 %
Πληθ (10-19)

Ο δείκτης εξάρτησης αφορά το λόγο των μόνιμων κατοίκων που θεωρητικά λόγω ηλικίας,
δεν μπορούν να εργαστούν (70+) προς τα άτομα εκείνα που βρίσκονται σε παραγωγική
ηλικία (20-69). Με άλλα λόγια αυτός ο δείκτης αποδίδει το ποσοστό εκείνων που πρέπει να
συντηρηθούν, σε μια κοινωνία, από άτομα σε παραγωγική ηλικία. Είναι δηλαδή, ο λόγος
του αθροίσματος των ατόμων ηλικιακών ομάδων (0-19) και 70 και άνω προς τα άτομα
ηλικίας (20 – 69). Όσο αυξάνει η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερο «βάρος» επωμίζεται η
ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία.
Ως δείκτης αντικατάστασης ορίζεται ως το κλάσμα του πλήθους των ατόμων της ομάδας
(60-69) προς το αντίστοιχο αριθμό της ηλικιακής ομάδας (10 – 19) και είναι η ποσοτική
έκφραση των ατόμων που θεωρητικά θα αποσυρθούν από την αγορά εργασίας ή / και θα
συνταξιοδοτηθούν προς εκείνα (τα άτομα) που δυνητικά πρόκειται να εισέλθουν στην
αγορά εργασίας. Ο εν λόγω δείκτης καταδεικνύει τον αριθμό ηλικιωμένων που θα
αντικαταστήσει κάθε ένας νέος 10-19 ετών.
Ο δείκτης γήρανσης εκφράζει το ποσοστό των ατόμων 70 ετών και άνω ως προς τα άτομα
(0 – 9 ετών). Είναι ο λόγος που δείχνει πόσα ηλικιωμένα άτομα αναλογούν σε ένα παιδί ή
είναι ο δείκτης που αποδίδει κατά πόσο ένας πληθυσμός είναι γηρασμένος (όσο
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο «γηρασμένος» είναι ο πληθυσμός). Ο δείκτης γήρανσης

σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 167 %.
Ο πληθυσμός του Δήμου είναι ένας ώριμος, από δημογραφική άποψη, πληθυσμός, ο
οποίος όμως δεν ανανεώνεται επαρκώς (Δείκτης Ανανέωσης 8,94%) και στη σύνθεση του
περιλαμβάνεται μεγάλο ποσοστό εξαρτημένων ατόμων, ηλικιωμένων και μη (Δείκτης
Γήρανσης 167% ), Λόγω των δημογραφικών πιέσεων, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα, θα υπάρξει εντεινόμενη ανάγκη παροχής κοινωνικής πρόνοιας από τις αρμόδιες
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τοπικές υπηρεσίες και ένταση των πιέσεων στο συνολικό και στο κατά κεφαλήν τοπικό
εισόδημα. Ο Δήμος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα στην χάραξη
της πολιτικής του, τόσο στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας όσο και στον
τομέα της οικονομικής ανάπτυξης.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Το εκπαιδευτικό επίπεδο στο Δήμο μας, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011,
αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα:

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Πρωτοβάθμιας
Δευτεροβάθμιας
Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Τριτοβάθμιας
Λοιπά
Αναλφάβητοι

–

2011

2001

5.664

1.071

9.199

14.966

2.920

1.171

2.195

1.229

-

492

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας έχει έκταση ίση με 196,87km2
και πληθυσμό 16.578 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011). βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του
νομού Κορινθίας, σε απόσταση 81 χλμ. από την Αθήνα, με την οποία συνδέεται οδικά και
σιδηροδρομικά. Οδικά, σιδηροδρομικά και θαλάσσια συνδέεται επίσης και με τις
κυριότερες πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας, Πειραιά και Πάτρα.
Η περιοχή δυτικά συνορεύει με τον Κορινθιακό Κόλπο και το Δήμο Κορινθίων, ανατολικά
με τον Καποδιστριακό Δήμο Αγίων Θεοδώρων και νότια με το Δήμο Κορινθίων.
Η Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας (πρώην Καποδιστριακός Δήμος Λουτρακίου
– Περαχώρας), του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ανήκει στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, σύμφωνα με το από την 1η Ιανουαρίου 2011 εφαρμογή του Προγράμματος
Καλλικράτης.
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Το Λουτράκι είναι διεθνούς φήμης λουτρόπολη, θεραπευτικός σταθμός και τουριστικό
θέρετρο, που βρίσκεται επί του βορείου μυχού του Κορινθιακού κόλπου, φημισμένο για τα
ιαματικά και φυσικά μεταλλικά νερά, και το σπάνιο φυσικό περιβάλλον του, τόπος ιδεώδης
για χειμερινό και θερινό τουρισμό. Γνωστό από την αρχαιότητα με την ονομασία
ΘΕΡΜΑΙ, ονομασία που οφείλει στην Θερμία Αρτέμιδα - προστάτιδα των Ιαματικών
νερών- εθεωρείτο ως ιαματική και τουριστική πόλη. Μεταγενέστερα, αναγνωρίστηκε ως
μητροπολιτικό κέντρο της τουριστικής Ελλάδας και αποτελεί σπουδαίο θεραπευτικό
σταθμό. Τα περίφημα ιαματικά λουτρά της (αρχαίες Θέρμες) την καθιστούν διεθνώς
γνωστή, ενώ οι τεχνητοί καταρράκτες, ένας εξαιρετικού κάλλους διαμορφωμένος χώρος με
τρεχούμενα νερά, εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη.
Το Λουτράκι είναι ένας τουριστικός προορισμός με μακρά ιστορία ενώ παραδοσιακά
αποτελούσε πόλο έλξης για ταξιδιώτες προερχόμενους κυρίως από την Κεντρική & Βόρεια
Ευρώπη. Στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, συγκαταλέγονται ο φυσικός του πλούτος
με τις πηγές Φυσικού Μεταλλικού και Ιαματικού νερού, ο μοναδικός συνδυασμός βουνού –
θάλασσας, οι σημαντικές τουριστικές υποδομές του όπως το υπερσύγχρονο Thermal Spa, το
μεγαλύτερο Casino Resort στην Ευρώπη, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία όλων των
κατηγοριών, μονάδες Υγείας & Αποκατάστασης οι πλήρεις αθλητικές εγκαταστάσεις , η
εγγύτητα στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα όπως η Διώρυγα
του Ισθμού και η Λίμνη Ηραίου, το έντονο θρησκευτικό στοιχείο με πληθώρα εκκλησιών και
επισκέψιμων μονών, οι πολλαπλές γαστρονομικές επιλογές και υψηλού επιπέδου
επισιτιστικές επιχειρήσεις και τέλος οι ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.
Πέρα από την πολλαπλότητα των επιλογών στις περισσότερες ειδικές μορφές τουρισμού,
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Λουτρακίου αποτελεί και η τοποθεσία του, καθώς είναι η
πύλη της τουριστικά αναπτυσσόμενης Κορινθίας και Πελοποννήσου γενικότερα και ο πιο
κοντινός στην Αθήνα ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός. Η πρόσβαση στην περιοχή
γίνεται οδικώς με σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, καθώς και με τραίνο. Σε απόσταση
μιας ώρας περίπου από το Λουτράκι βρίσκεται ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας αλλά και
το υπό ανάπτυξη Αεροδρόμιο Τριπόλεως. Τα κοντινότερα λιμάνια είναι αυτά του Πειραιά,
της Κορίνθου και της Πάτρας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η περιοχή του τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων καταλαμβάνει το ΝΑ άκρο του Νομού
Κορινθίας που βρίσκεται ανατολικά της Διώρυγας Κορίνθου και

έχει έκταση 97,11

τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Ανατολικά συνορεύει με το νομό Αττικής και συγκεκριμένα με την περιοχή της Κινέτας του
Δήμου Μεγάρων. Φυσικό όριο είναι το Μαυροβούνι που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι
προέκταση των Γερανείων μεταξύ της κοιλάδας των Αγ. Θεοδώρων και της Κινέτας. Νότια
βρέχεται από τον Σαρωνικό κόλπο και τον κόλπο Κεχρεών. Οι απέναντι ακτές της Κορινθίας
απέχουν 6-8 χιλιόμετρα από τις ακτές των Αγ. Θεοδώρων και ανάμεσά τους βρίσκονται δύο
βραχονησίδες η Πλατειά και ο Οβριός. Δυτικά συνορεύει με το δήμο Λουτρακίου –
Περαχώρας, με φυσικό όριο το ρέμα Αγ. Χαραλάμπους. Βόρεια συνορεύει και έχει σαν
φυσικό όριο τη κορυφογραμμή των Γερανείων.
Διοικητικά, οι Άγιοι Θεόδωροι ανήκαν, μέχρι το 1912, στον Δήμο Περαχώρας του νομού
Αργολιδοκορινθίας με πρωτεύουσα το Ναύπλιο. Μετά το 1912 αποτέλεσμα ανεξάρτητη
κοινότητα.
Η πρόταση χωροταξικής οργάνωσης του νομού που συντάχθηκε το 1984 από το ΥΧΟΠ, είχε
εντάξει την κοινότητα Αγ. Θεοδώρων στην Οικιστική Ενότητα Ισθμίων που περιελάμβανε
εννέα (9) οικιστικά κέντρα πέμπτου επιπέδου (Γαλατάκι, Κάτω Αλμυρή, Άνω Αλμυρή,
Λουτρά Ωραίας Ελένης, Νέα Αλμυρή, Ρυτό, Ξυλοκέριζα, Κεχριές και Παλ. Καλαμάκι) και δύο
οικιστικά κέντρα τετάρτου επιπέδου, τους Αγίους Θεοδώρους και τα Ίσθμια που εθεωρείτο
ενισχυμένο κέντρο. Ο συνολικός πληθυσμός της οικιστικής ενότητας ήταν 6.634 κάτοικοι
από τους οποίους 2.660, δηλ. ποσοστό 40,12 % κατοικούσαν στους Αγ. Θεοδώρους.
Τη δεκαετία του 90 η κοινότητα Αγίων Θεοδώρων αναβαθμίστηκε σε δήμο.
Μετά την ψήφιση του Ν. 2539/97 (Σχέδιο «Καποδίστριας»), ο δήμος Αγίων Θεοδώρων
αποτέλεσε αυτοτελή νέο «Καποδιστριακό» Δήμο με τα ίδια διοικητικά όρια.
Η γεωργική θέση του δήμου Αγίων Θεοδώρων, στο στενό τμήμα γης που συνδέει την
Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και μεταξύ δύο κόλπων, του Κορινθιακού και του
Σαρωνικού, έχει διαμορφώσει διαχρονικά, τόσο για τους Αγίους Θεοδώρους όσο και για την
ευρύτερη περιοχή, αμφιλεγόμενες σχέσεις διοικητικών, αναπτυξιακών κλπ εξαρτήσεων από
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τα Μέγαρα, την Αθήνα και γενικότερα την Αττική, από την μια πλευρά, την Κόρινθο και
γενικότερα την Πελοπόννησο, από την άλλη.

Η περιοχή του δήμου Αγίων Θεοδώρων:
Κατά την αρχαιότητα άλλοτε ανήκε στους Μεγαρείς και άλλοτε στους Κορινθίους
Κατά την εποχή της τουρκοκρατίας ανήκε στο βιλαέτι της Κορίνθου.
Στα πρώτα χρόνια της ελεύθερης ελληνικής πολιτείας η περιοχή αποτελούσε τμήμα της
επαρχίας των Δερβενοχωρίων στην οποία περιλαμβάνοντο η Περαχώρα, τα Μέγαρα, κ.α.
Στη συνέχεια αποτέλεσε τμήμα του νομού Αργολίδος και Κορινθίας με πρωτεύουσα το
Ναύπλιο.
Η γειτνίαση των Αγίων Θεοδώρων με τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της Αττικής, τη
Βιομηχανική ζώνη του Θριασίου και τα δυτικά εργατικά προάστια του λεκανοπεδίου της
Αθήνας, επηρέασε σημαντικά τη χωρική οργάνωση και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της
περιοχής. Η περιοχή αποτέλεσε τη «διέξοδο» των υποβαθμισμένων περιοχών του Δυτικού
Λεκανοπεδίου σαν τόπου αναψυχής και παραθερισμού. Παράλληλα όμως αποτέλεσε και
προσφιλή τόπο για την εγκατάσταση μιας σειράς σημαντικών οικονομικών μονάδων του
δευτερογενή τομέα, ιδιαίτερα μετά την «πολιτική για την αποκέντρωση» που
ακολουθήθηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που επηρέασε επίσης την εξέλιξη της φυσιογνωμίας του
Δήμου αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω στον άξονα Αθήνας – Πάτρα. Έτσι από τις
αρχές της δεκαετίας του 1960, οι Άγιοι Θεόδωροι συνδέθηκαν οδικά με την Αττική μέσω της
Νέας Εθνικής Οδού γεγονός που μείωσε σημαντικά τη χρονοαπόστασή τους από την
Πρωτεύουσα και, επόμενα, αύξησε την εξάρτησή τους από αυτήν.
Απόρροια της γεωγραφικής θέσης του δήμου Αγ. Θεοδώρων είναι η αναπτυξιακή του
φυσιογνωμία. Η γειτνίαση με την Αττική αφ΄ ενός και η ένταξή του στη Β’ Ζώνη Κινήτρων
(για τις βιομηχανικές μονάδες) αφ΄ ετέρου είχαν σαν αποτέλεσμα:
α. Την εγκατάσταση μεγάλων και ισχυρών οικονομικά βιομηχανικών μονάδων στα
διοικητικά όρια του Δήμου.
β. Την «μαζική» εγκατάσταση τόσο μόνιμων κατοίκων που εγκατέλειψαν την Αττική αλλά
και ενός μεγάλου αριθμού παραθεριστών.
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Αμφιλεγόμενος είναι και ο ρόλος των μεγάλων βιομηχανιών που είναι εγκαταστημένες στα
Διοικητικά του όρια. Παρ΄ όλο που καταλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της εδαφικής
έκτασής του ούτε στηρίζονται στην τοπική κοινωνία ούτε προσφέρουν υπηρεσίες ανάλογες
της οικονομικής τους επιφάνειας. Ο δήμος Αγίων Θεοδώρων υφίσταται φανερά τα
αποτελέσματα της πολιτικής των «κινήτρων» που υιοθετήθηκαν από τις μεταπολεμικές
κυβερνήσεις: εξάρτηση από την πρωτεύουσα, υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση

ρυπογόνων

δραστηριοτήτων

εκτός

Λεκανοπεδίου,

διάλυση

του

παραδοσιακού κοινωνικού ιστού στον τόπο εγκατάστασης με την κατάρρευση του
πρωτογενούς τομέα είναι τα κυριότερα από αυτά.
Στο Δήμο Αγίων Θεοδώρων υπάρχει επίσης τα σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι της
Περιφέρειας Πελοποννήσου από την άποψη της διακίνησης των εμπορευμάτων
εξωτερικού, το οποίο όμως χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τις εγκαταστημένες εκεί
βιομηχανίες.
Τέλος σε ότι αφορά στον τριτογενή τομέα, παρ΄ όλο που απορροφά τον μεγαλύτερο αριθμό
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δεν παρουσιάζει δυναμισμό. Οι εγκαταστημένες εκεί
εμπορικές μονάδες είναι μικρού μεγέθους (κύρια οικογενειακές επιχειρήσεις) με
μεγαλύτερες τις μονάδες διακίνησης υλικών κατασκευής (μάντρες οικοδομικών υλικών).
Προβληματικός επίσης εμφανίζεται ο τομέας του τουρισμού (κλείσιμο της μεγαλύτερης
μέχρι σήμερα ξενοδοχειακής μονάδας, προβληματική λειτουργία των υπολοίπων).

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Τα Διυλιστήρια βρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους, και ανήκουν στην εταιρία MOTOR OIL
(ΕΛΛΑΣ), Διυλιστήρια ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Έναρξη λειτουργίας ήταν το 1972 και το 2013

πετυχαίνει νέο ρεκόρ πωλήσεων και παραγωγής καυσίμων (12 και 10,5 εκατ. ΜΤ
αντίστοιχα), από την προηγούμενη παραγωγή εξάγεται το 74,4%. Επίσης το 2013
επαναπιστοποιεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004.
Εκτός από τις βασικές εγκαταστάσεις τα διυλιστήρια συνοδεύονται από βοηθητικές
εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων. Στα διυλιστήρια κατεργάζεται
αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων,
εξυπηρετώντας εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ
παράγεται ένα μεγάλο φάσμα βασικών και τελικών λιπαντικών. Όσο αναφορά στην
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διαχείριση των αερίων αποβλήτων της συνολικής εγκατάστασης, ακολουθούνται οι εξής
διαδικασίες:

Διαχείριση

αερίων

αποβλήτων

Σταθμός παρακολούθησης ατμόσφαιρας
Η παρακολούθηση εκπομπών μπορεί να γίνει είτε άμεσα είτε έμμεσα. Με άμεση
παρακολούθηση, οι εκπομπές μετριούνται άμεσα με αναλυτές και ένα κινητό σταθμό
μέτρησης ρύπων στην ατμόσφαιρα. Κύριοι ρυπαντές όπως NOx, H 2S, SO2
υδρογονάνθρακες και ολικά αιωρούμενα στερεά καταγράφονται συνεχώς. Επιπλέον η
κατεύθυνση ανέμου και η ταχύτητα, η θερμοκρασία και η υγρασία δίνουν την ακριβή
εικόνα της διασποράς των αερίων στην περιοχή που περιβάλλει το Διυλιστήριο. Έμμεση
παρακολούθηση μπορεί να γίνει με χρήση υπολογιστικών μεθόδων σε συνδυασμό με
μέτρηση της εκπομπής σχετικών παραμέτρων. Η τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού
μέτρησης από τους χειριστές της εγκατάστασης και τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος
θεωρείται σημαντική και ένας παράγοντας κλειδί για το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Καθαρισμός αερίου καυσίμου
Τα αέρια που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο στο Διυλιστήριο κατεργάζονται με αμίνη για
την αφαίρεση του υδρόθειου και μείωση εκπομπών του SO 2 πριν την είσοδό τους στο
σύστημα αερίου καυσίμου. Τα πλούσια σε H 2S αέρια κατεργάζονται κατ’αρχήν στις
μονάδες Claus για την μετατροπή του θείου σε στερεά κατάσταση και εν συνεχεία σε μία
δεύτερη μονάδα (Tail Gas Clean-up Unit), όπου το αέριο υδρογονώνεται σε H 2S, το οποίο
διαχωρίζεται αφού δεσμευθεί. Η απόδοση της διεργασίας είναι πάνω από 99%. Δύο
μονάδες μετατροπής του θείου σε στερεό είναι εγκατεστημένες στο Διυλιστήριο, οι οποίες
λειτουργούν με μοιρασμένο φορτίο. Αν μία μονάδα σταματά για κάποιο λόγο, τότε το κύριο
μέρος του φορτίου της, μπορεί να μεταφερθεί στην άλλη, που λειτουργεί μέχρι να
ελαχιστοποιηθεί η αύξηση εκπομπών. Αν απαιτείται, οι αλλαγές αυτές μπορούν να γίνουν
στις κύριες μονάδες λειτουργίας, για μείωση της ποσότητας του παραγόμενου H2S.

Πυρσοί και καπνοδόχοι
Δύο πυρσοί χρησιμοποιούνται – ο πυρσός λιπαντικών, 80μ ύψους και ο πυρσός καυσίμων
100μ ύψους – για ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό έλεγχο των αποπιέσεων του
εξοπλισμού, σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Η διασπορά των καπναερίων από τις
κύριες μονάδες στην ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται μέσω κεντρικών καπνοδόχων περίπου 85μ
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ύψους. Έκχυση ατμού γίνεται για την μεγιστοποίηση της απόδοσης καύσης και την
ελαχιστοποίηση άκαυστων ή μερικώς άκαυστων υδρογονανθράκων.
Αύξηση

της

χρήσης

αερίου

καυσίμου

Το Διυλιστήριο αυξάνει την χρήση αερίου καυσίμου και μειώνει την χρήση καυσίμου
λαδιού με σκοπό να μειώσει τις άμεσες εκπομπές ρυπαντών (π.χ. εκπεμπόμενο SO 2).
Αύξηση της απόδοσης σε ενέργεια
Το Διυλιστήριο βελτιστοποιεί την λειτουργία των φούρνων και λεβήτων με έλεγχο των
κρίσιμων παραμέτρων ενώ γίνεται συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της
συγκέντρωσης του οξυγόνου των καπναερίων για βελτιστοποίηση της καύσης. Παράλληλα
γίνεται ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας των καυσαερίων μέσω παραγωγής
ατμού.
Μείωση διαφυγόντων εκπομπών
Γίνεται ελαχιστοποίηση των διαφυγόντων εκπομπών εξοπλισμού μέσω ανίχνευσης των
διαρροών και εν συνεχεία υλοποίησης προγραμμάτων επισκευής (LDAR) (μέθοδος ΕΡΑ 21).
Με χρήση αυτής της τεχνικής η συγκέντρωση των αερίων μετράται στην ενδεχόμενη θέση
διαρροής στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση που καταγράφονται μετρήσεις άνω των
1000ppm, ο εξοπλισμός που διαρρέει παραδίδεται αμέσως προς επισκευή. Όλα τα πτητικά
προϊόντα αποθηκεύονται σε δεξαμενές με πλωτή οροφή ενώ η εξωτερική επιφάνεια
βάφεται με ανοιχτά χρώματα ώστε να εμποδιστεί η υπερθέρμανση τους. Οι διαχωριστές με
βαρύτητας ΑΡΙ στην μονάδα κατεργασίας υγρών αποβλήτων έχουν επίσης πλωτά
σκέπαστρα.

1.1.2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

1.1.2.α Φυσικό Περιβάλλον
Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων έχει την ευλογία

να ευρίσκεται

ανάμεσα από τον ορεινό όγκο των Γερανείων και να βρέχουν τις ακτές του ο Κορινθιακός
και ο Σαρωνικός Κόλπος, με αποτέλεσμα αυτές οι φυσικές ομορφιές να προσδίδουν στο
Τόπο προσθετική αξία και να τον επισκέπτονται κάθε έτος χιλιάδες Τουρίστες.
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Επίσης έχουν καταγραφεί και τοπία με ιδιαίτερο Φυσικό Κάλλος, όπως:
 Μονή Οσίου Παταπίου Περαχώρας (ΑΤ 1011026)
 Ηραίον Περαχώρας (ΑΤ 1010006)
 Πέτρα Περαχώρας(Βράχος Βουνού) (ΑΤ 1011096)
Μία αρκετά

μεγάλη περιοχή στα Γεράνεια όρη έχει επισημανθεί ως προστατευμένη

περιοχή Natura:
NATURA
Στο βόρειο όριο της Ενότητας Λουτρακίου, υπάρχει η Ζώνη Προστασίας του Ορεινού Όγκου
Γερανείων, όπου περιλαμβάνεται και περιοχή προστασίας της φύσης (NATURA). Η συνολική
έκταση της ζώνης προστασίας ανέρχεται στα 68.360 στρέματα. O ορεινός όγκος των
Γερανείων (ψηλότερη κορυφή 1351 m) οριοθετείται κοντά στο κέντρο της Αθήνας (απέχει
περίπου 60 km). Το ανατολικό τμήμα της προτεινόμενης περιοχής ανήκει στο Νομό Αττικής,
ενώ το δυτικό στο Νομό Κορινθίας. Η ορεινή έκταση των Γερανείων σχηματίζεται κυρίως
από ασβεστόλιθους και φλύσχες. Το κλίμα είναι Μεσογειακού τύπου, με αυστηρά
καθορισμένη ξηρή περίοδο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η μέση μηνιαία
μέγιστη, ελάχιστη και μέση θερμοκρασία φθάνει τους 22.6, 13.0 και 18.5 °C αντίστοιχα
(Μ.Σ. Ελευσίνας).
Οι τύποι οικοτόπων της προτεινόμενης περιοχής είναι χαρακτηριστικοί για τα
Μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, όπως δάση αείφυλλων σκληρόφυλλων (μακκί, 6310
τύπος οικοτόπων), με Quercus coccifera (πουρνάρι), Pistacia lentiscus (σχίνο), P.
terebinthus (κοκκορεβιθιά), Phillyrea media (φιλλύκι), Cistus creticus (λαδανιά), Cistus
monspelliensis και Brachypodium ramosum, που καλύπτουν την πλειονότητα των
ασβεστολιθικών πλαγιών. Στην περιοχή εμφανίζεται υψηλή δασοκάλυψη με κωνοφόρα
είδη της εύκρατης ζώνης, κυρίως με δάση χαλεπίου πεύκης, Pinus halepensis (9540).
Παρόχθιες διαπλάσεις υγρόφιλων ειδών, μικρής έκτασης, εμφανίζονται κατά μήκος των
ρεμάτων περιοδικής ροής (3290), με Nerium oleander (πικροδάφνη) και Vitex agnus castus
(λυγαριά). Οι ψηλότερες και ψυχρότερες εκτάσεις της προτεινόμενης περιοχής
καλύπτονται από άριστης δομής συστάδες της ενδημικής ελληνικής ελάτης, Abies
cephallonica (ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπων δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι,
κωδικός CORINE 42.18). Συχνά απαντώνται φρύγανα (5420) και διαπλάσεις αρκεύθου
(Juniperus phoenicia, 5212), που καλύπτουν σημαντική έκταση. Επίσης η ευμεσογειακή

28

υποζώνη βλάστησης Oleo-Ceratonion (9320) εκπροσωπείται από θαμνώδη είδη όπως η
Ceratonia siliqua (χαρουπιά), ο Juniperus

Στα Γεράνεια όρη απαντούν καλά διατηρημένα φυσικά οικοσυστήματα, με κύριους
αντιπροσώπους τα δασικά οικοσυστήματα. Οι συστάδες της κεφαλληνιακής ελάτης
βρίσκονται σε άριστο επίπεδο διατήρησης. Τα δάση της χαλεπίου πεύκης δημιουργούν
φυσικό περιβάλλον μέγιστης αισθητικής αξίας, καθώς και οικολογικής σημασίας. Οι
δασωμένες εκτάσεις γειτνιάζουν με τη Δυτική Αττική, περιοχή ιδιαίτερα βεβαρημένη από
την βιομηχανική δραστηριότητα.

Παρόλο που το πλήθος των τύπων οικοτόπων δεν είναι εντυπωσιακό, ένας σημαντικός
αριθμός ενδημικών φυτών απαντάται στην ευρύτερη προτεινόμενη περιοχή. Τα Γεράνεια
όρη αποτελούν το μοναδικό βιότοπο του κινδυνεύοντος, τοπικού ενδημικού υποείδους,
Centaurea

attica

ssp.

megarensis

(Centaurea

megarensis),

υποείδος

που

συμπεριλαμβάνεται
στο Παράρτημα IΙ της Οδηγίας 92/43 /ΕΟΚ. Οι πληθυσμοί της Centaurea attica ssp.
megarensis είναι μικροί, διάσπαρτοι και δέχονται σημαντική πίεση από βόσκηση και
υπερβόσκηση.
Τα ενδημικά είδη Asperula pulvinaris και Stachys spruneri προστατεύονται από την
Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/1981). Συγχρόνως το είδος Stachys spruneri
περιέχεται στον Κατάλογο απειλούμενων φυτών του CORINE και χαρακτηρίζεται ως
σπάνιο είδος (IUCN, 1993) στην Ελλάδα και στον Κόσμο. Το ενδημικό φυτό Achillea
umbellata περιέχεται στον Κατάλογο απειλούμενων φυτών του CORINE.

Τα είδη Chalcides ocellatus και Lacerta trilineata συμπεριλαμβάνονται στο IV Παράρτημα
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ανήκουν στα αυστηρά προστατευόμενα είδη (Συνθήκη της
Βέρνης) και προστατεύονται από τον Ελληνικό Νόμο (Προεδρικό Διάταγμα 67/1981).
Επίσης το είδος Ablepharus kitaibellii ανήκει στο IV Παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
προστατεύεται από τη Σύμβαση CITES και ανήκει στα αυστηρά προστατευόμενα είδη
(Συνθήκη της Βέρνης).

Η προστασία του είδους Zerynthia polyxena κρίνεται απαραίτητη (Speight M. C. D, 1989).
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Το είδος αυτό περιέχεται στο IV Παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προστατεύεται από
τη Σύμβαση CITES, τη Συνθήκη της Βέρνης (αυστηρά προστατευόμενο είδος) και τον
ελληνικό νόμο (Προεδρικό Διάταγμα 67/1981).

Ως σημαντικότερος κίνδυνος για την ορεινή περιοχή των Γερανείων θεωρείται η φωτιά. Ο
πρόσθετος κίνδυνος που επισημαίνεται είναι η αρνητική επίδραση της βόσκησης και της
υπερβόσκησης στη φυσική αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων. Επίσης οι ραγδαίες
αλλαγές στη χρήση της γης, που προκαλούνται από την επέκταση της βιομηχανικής,
αστικής και εμπορικής ζώνης έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της φυσικής βλάστησης.
Στους κινδύνους συμπεριλαμβάνεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων (προκαλώντας
δευτερογενώς αιτία πυρκαγιάς) ή και αδρανών υλικών. Παράλληλα η μη ελεγχόμενη θήρα
και η αλόγιστη θανάτωση άγριων ζώων αποτελεί μέγιστο κίνδυνο για την πανίδα της
περιοχής.
Στις Χωρικές Ενότητες του Λουτρακίου και της Νότιας περιοχής Ορεινού Όγκου
Λουτρακίου περιλαμβάνεται η Ζώνη προστασίας του Υδροφόρου Ορίζοντα Νερού
Λουτρακίου.
Επίσης περιλαμβάνεται η περιοχή γύρω από την Ζώνη Προστασίας του Υδροφόρου
Ορίζοντα Νερού Λουτρακίου με κυρίως δασικές εκτάσεις η οποία εκτείνεται από το
Λουτράκι μέχρι τα διοικητικά όρια με τον Δήμο Αγ. Θεοδώρων
Στις Χωρικές Ενότητες Περαχώρας και Σχίνου περιλαμβάνεται η Ζώνη προστασίας της
Φύσης γύρω από τη Λίμνη Βουλιαγμένης και η Ζώνη με τις δασικές εκτάσεις που εκτείνεται
από τη Λίμνη Βουλιαγμένης και μέχρι τα διοικητικά όρια με τον Δήμο Αγ. Θεοδώρων.
Στις Χωρικές Ενότητες Λουτρακίου και Ισθμίων περιλαμβάνεται η Ζώνη προστασίας του
Ισθμού της Κορίνθου
Η περιοχή Ισθμού Κορινθίας έχει χαρακτηριστεί ως βιότοπος, (κωδικός: ΑΒ1080121 από
την 1/1/1997), με μέγιστο υψόμετρο 85μ. Στην περιοχή έχει καταγραφή το ενδημικό φυτό
Centaurea Achaia corinthiaca.

Καταφύγια άγριας πανίδας
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Υπάρχουν 2 καταφύγια άγριας πανίδας, τα οποία εμφανίζονται και στον χάρτη καταφύγιων
άγριας πανίδας- Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων

του Δασαρχείου Κορίνθου, όπως

παρακάτω:
Α. Το μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων στη θέση «Πλάτανος – Πράθι – Μύλοι», έκτασης
16.000 στρεμμάτων έχει αποφασισθεί με την αριθμ. 771/26-5-97 εγκριτική διαταγή (ΦΕΚ
481Β/
11-6-97). Το μεγαλύτερο τμήμα του βρίσκεται στην περιοχή του δήμου Αγίων Θεοδώρων
ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται στην περιοχή του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Το
καταφύγιο αυτό θεσπίστηκε σε αντικατάσταση άλλου που βρισκόταν σε άλλη θέση και το
οποίο καταργήθηκε επειδή θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο του καταφυγίου
θηραμάτων.
Β.

Η ζώνη διάβασης τρυγονιών και ορτυκιών Ισθμού – Λουτρακίου, η οποία έχει

καθορισθεί με την 99/73320/2160/21-7-1972 Αποφ. Υπουργού Γεωργίας, με την αριθμ.
3877/13-8-01 εγκριτική διαταγή του Δασαρχείου Κορίνθου και την ρυθμιστική του Υ.Γ.
2001- 02, βρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Αγίων Θεοδώρων, και Λουτρακίου Περαχώρας. Καταλαμβάνει

ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή του δήμου Αγίων

Θεοδώρων μέχρι βάθους 1,5 από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Η περιοχή του Δήμου βρίσκεται νότια και ανατολικά των ακτών
του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου. Ένα μεγάλο τμήμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει και
το πολεοδομικό συγκρότημα της Περαχώρας εντοπίζεται στα Γεράνεια όρη και τις
υπώρειές τους, ενώ ο υπόλοιπος Δήμος καταλαμβάνει τις παράκτιες πεδινές περιοχές νότια
των Γερανείων και μέχρι τη διώρυγα της του Ισθμού.

Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από ένα ποικιλόμορφο ανάγλυφο, που
είναι αποτέλεσμα έντονων γεωδυναμικών διεργασιών, οι οποίες εξελίχθηκαν κατά τις
πρόσφατες γεωλογικές περιόδους και συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή ακόμη και
σήμερα. Οι διεργασίες αυτές οφείλονται κυρίως στην δημιουργία και εξέλιξη του
Κορινθιακού κόλπου, κατά την πρόσφατη γεωλογική περίοδο, με αποτέλεσμα την
εμφάνιση μεταλπικών σχηματισμών, θαλάσσιων ή και παράκτιων φάσεων, σε σχετικά
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μεγάλο υψόμετρο, τόσο στις βόρειες ακτές της Πελοποννήσου όσο και στην ευρύτερη
περιοχή της χερσονήσου της Περαχώρας, σε μικρότερο βαθμό.

Στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής παρατηρείται μία ορεινή περιοχή, προς βορρά, που
αντιστοιχεί στα Γεράνεια όρη και μια πεδινή περιοχή προς νότο, η οποία περιλαμβάνει την
ευρύτερη περιοχή της πόλης του Λουτρακίου. Η μετάβαση από το ορεινό ανάγλυφο των
Γερανείων προς το πεδινό του Λουτρακίου, νοτιότερα, είναι σχετικά απότομη ενώ προς
βορρά και μέχρι τις ακτές του Κορινθιακού κόλπου, παρατηρείται κλιμακωτή ταπείνωση
του ανάγλυφου μέσω μιας σειράς λόφων με διεύθυνση Α-Δ.
Με βάση τα παραπάνω, η περιοχή του Δήμου μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες
μορφολογικές ενότητες, οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε υπο-ενότητες. Αυτές
είναι:
 η Γεωμορφολογική Ενότητα Γερανείων,
 η Γεωμορφολογική Ενότητα Λουτρακίου – Ισθμίων και
 η Γεωμορφολογική Ενότητα Βουλιαγμένης – Περαχώρας – Πισίων – Σχίνου.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η περιοχή αποτελεί το κεντρικό τμήμα των παρειών των Γερανείων ορέων, με γενική κλίση
του μορφολογικού ανάγλυφου προς νότο.
Το μεγαλύτερο τμήμα της εξεταζόμενης περιοχής είναι ορεινό και δασοσκεπές (κυρίως
πευκοδάση). Περίπου το 25% της έκτασης που ανήκει διοικητικά στον δήμο Αγίων
Θεοδώρων βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 500 μέτρων, ενώ περίπου το 35% σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των 400 μέτρων.
Μορφολογικά η περιοχή του δήμου των Αγίων Θεοδώρων αποτελείται από τρεις
διακεκριμένες φυσικές ενότητες – κοιλάδες.
Η ανατολική (Αγ. Θεοδώρων) είναι η μεγαλύτερη και οριοθετείται ανατολικά από το
Μαυροβούνι, όπου είναι και τα όρια των νομών Κορινθίας – Αττικής, δυτικά από τη
λοφοσειρά που καταλήγει στη Κόκκινη Σπηλιά και στο ηφαίστειο Σουσακίου, νότια από το
Σαρωνικό κόλπο και προς Βορά φθάνει μέχρι το Μακρυπλάγι, την υψηλότερη κορυφή των
Ανατολικών Γερανίων (1.350 μ). Στο μέσο της ακτής της ενότητας αυτής βρίσκεται ο
οικισμός των Αγ. Θεοδώρων.
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Η κεντρική ενότητα (Σουσακίου) οριοθετείται ανατολικά από την λοφοσειρά που καταλήγει
στο ηφαίστειο, δυτικά από τη λοφοσειρά που βρίσκεται δυτικά από το ακρωτήριο
Σουσακίου και το ρέμα Αγ. Δημητρίου. Νότια βρέχεται από το Σαρωνικό και προς Βορά
καταλήγει μέχρι τον ορεινό όγκο Γερανίων σε υψόμετρο 700 μέτρων.
Η κεντρική ενότητα διασχίζεται από το ρέμα Αγ. Δημητρίου, το Μαυρόρεμα και άλλα
μικρότερα ρέματα.
Η δυτική ενότητα περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της κοιλάδας του ρέματος Αγ.
Χαραλάμπους που είναι το δυτικό διοικητικό όριο του δήμου Αγ. Θεοδώρων. Αυτή η
φυσική ενότητα επεκτείνεται στην πραγματικότητα δυτικότερα του οικισμού Καλαμακίου
και περιλαμβάνει ολόκληρη την κοιλάδα απορροής του ρέματος Αγ. Χαραλάμπους και του
Ξηρορέματος, δηλαδή περιοχή που βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια των Αγ.
Θεοδώρων. Βόρια και βορειοδυτικά η δυτική ενότητα οριοθετείται από τον λεγόμενο
Γερμανικό δρόμο.
Ένα ξεχωριστό τμήμα βρίσκεται βόρεια και βορειοδυτικά των τριών ενοτήτων μεταξύ των
κορυφών μεγάλης και μικρής Ντουσκιάς από τα Δυτικά και της κορυφής Μακρυπλάγι από
τα Ανατολικά. Το τμήμα αυτό είναι ορεινό μέρος της κοιλάδας που εκβάλει στον Κορινθιακό
κόλπο, ανάμεσα στη Διώρυγα της Κορίνθου και το Λουτράκι.
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής περιλαμβάνει πολλά ρέματα, τα οποία διαβρώνουν το
έδαφος δημιουργώντας πολλές φορές βαθιές κοίτες που στις πεδινές ζώνες έχουν τον
χαρακτήρα φυσικών εμποδίων. Κυριότερα εξ αυτών είναι το ρέμα Αγ. Χαραλάμπους δυτικά,
τα ρέματα Αγ. Δημητρίου και Μαυρόρεμα κεντρικά, ενώ στα ανατολικά υπάρχει πλήθος
ρεμάτων, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο της περιοχής Αγίων Θεοδώρων, το ρέμα
Αγίας Μαρίνας, που πηγάζει από το Μακρυπλάγι και διερχόμενο δυτικά του οικισμού των
Αγ. Θεοδώρων εκβάλλει στη θάλασσα. Γενικά τα ρέματα έχουν κλάδους 1ης και 2ης τάξης.
Οι κατευθύνσεις των κλάδων των ρεμάτων είναι γενικά από Β προς Ν, ενώ στο
νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής είναι γενικά από ΒΔ προς ΝΑ.
Κοινό χαρακτηριστικό του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής είναι οι στενές κοίτες των
ρεμάτων με σχεδόν κατακόρυφα πρανή, που σε συνδυασμό με τους χαμηλής τάξης
κλάδους τους (1η και 2η τάξη) υποδηλώνουν ότι γεωμορφολογικά η περιοχή βρίσκεται σε
στάδιο νεότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα ρέματα της περιοχής έχουν εποχιακή
ροή και κατακλύζονται μόνο κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, οπότε παρατηρείται
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έντονη μηχανική διάβρωση. Αποτέλεσμα της διάβρωσης είναι οι απότομες κλίσεις στις
κοίτες των ρεμάτων κυρίως σε εδαφικούς σχηματισμούς.
Πεδινές εκτάσεις έχουν δημιουργηθεί από φυσικές προσχώσεις, στις παραθαλάσσιες
περιοχές κάθε φυσικής ενότητας. Αναλυτικά έχουμε τις πεδινές περιοχές των Αγίων
Θεοδώρων, του Σουσακίου και του Καλαμακίου ένα μέρος της οποίας (ανατολικά του
Ρέματος Αγίου Χαραλάμπους) ανήκει στον τέως δήμο Αγίων Θεοδώρων. Οι πεδινές
περιοχές καταλαμβάνουν συνολικά έκταση που δεν ξεπερνά το 10% του συνόλου της
περιοχής των Αγίων Θεοδώρων.
Οι ακτές είναι σε όλο σχεδόν το μήκος τους ομαλές και αμμοχαλικώδεις. Το μήκος του
αναπτύγματος των ακτών ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα. Σε ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές
παρουσιάζονται φαινόμενα παροδικών κατακλίσεων. Τα επιφανειακά ρεύματα έχουν
κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά.

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Η Διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη διέπεται πλέον από τις αρχές της Οδηγίας
Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EK. Η οδηγία εξορθολογικοποιεί και εκσυγχρονίζει την
υπάρχουσα υδατική νομοθεσία θέτοντας κοινούς –Ευρωπαϊκούς και ευρείς στόχους για το
νερό. Οι στόχοι κλειδιά της οδηγίας όπως συνοψίζονται στο άρθρο 1 αντιπροσωπεύουν μια
ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο του
κύκλου του νερού επιφανειακού και υπόγειου κατά μήκος της ροής του, μέχρι στις
παράκτιες ζώνες και τη θάλασσα. Αντικειμενικός στόχος όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
είναι ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων και των
ενεργειών ώστε να επιτύχουν την καλή ποιότητα του υπόγειου και επιφανειακού υδατικού
δυναμικού και επί πλέον να εμποδίσουν την υποβάθμιση εκείνων των υδάτινων σωμάτων
των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίζεται ήδη ως καλή.
Ο σχεδιασμός αυτός προσδιορίζεται χωρικά από την οδηγία με βάση υδρολογικά
χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών που οριοθετούν την Περιοχή Λεκανών Απορροής
Ποταμού (ΠΛΑΠ). Στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί δεκατέσσερα (14) Υδατικά Διαμερίσματα
(ΥΔ): Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Θεσσαλίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης και
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Νησιών Αιγαίου, καθένα από τα οποία αποτελεί μία ΠΛΑΠ για τους σκοπούς της οδηγίας.
Κάθε Υδατικό Διαμέρισμα αποτελείται από επιμέρους Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) οι
οποίες στο σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 46.
O Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα
Αττικής (GR 06), το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το Νομό Αττικής (74,9%), τα νησιά
Αίγινα, Αγκίστρι, Σαλαμίνα και Μακρόνησο, μικρό τμήμα του Νομού Βοιωτίας (1,4%) και
του Νομού Κορινθίας (12,9%). Η συνολική του έκταση είναι 3.198 km2.
Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, περιλαμβάνει τη Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου
Αττικής (GR26), συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Σαλαμίνας, Αίγινας, Αγκιστρίου και
Μακρόνησου.
Η Κ.Υ.Α της Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου
∆ιαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών του υδατικού διαµερίσµατος Αττικής
υπογράφηκε στις 05-04-2013. Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής, η σηµαντικότερη ζήτηση
αντιστοιχεί στην ύδρευση. Οι ζητήσεις για την άρδευση, τη βιοµηχανία και την κτηνοτροφία
είναι σαφώς µικρότερες. Η συνολική ετήσια ζήτηση από ανθρωπογενείς χρήσεις ανέρχεται
σε 505.558.171 m3,µε τον κύριο όγκο να προέρχεται από τη ζήτηση νερού για υδρευτική
χρήση, η οποία ανέρχεται σε 414.674.531 m3 (82,03%).Όσον αφορά στις υπόλοιπες χρήσεις,
η ζήτηση για άρδευση διαµορφώνεται σε 68.463.081 m3 (13,54%), για τη βιοµηχανία σε
20.832.567 m3 (4,12%) και για την κτηνοτροφία σε 1.587.992 m3 (0,31%) ανά έτος.
Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη: «…Στην παράκτια ζώνη του Κορινθιακού Κόλπου η
θαλάσσια διείσδυση περιλαμβάνει περιοχές όσο καρστικές όσο και προσχωματικές. Από τις
προσχωματικές περιοχές αναφέρεται η χαμηλή ζώνη της πεδιάδας Λουτρακίου (υπόγειο
υδατικό σύστημα Λουτρακίου,GR0600010), όπου λόγω αντλήσεων παρατηρείται τοπικά
ποιοτική υποβάθμιση του νερού κυρίως λόγω θαλάσσιας διείσδυσης. Φαινόμενα
υφαλμύρωσης καταγράφονται στην ασβεστολιθική μάζα των δυτικών Γερανείων
σε δύο περιοχές αντιδιαμετρικά, κοντά στο Λουτράκι και στην περιοχή Σχίνου. Η θαλάσσια
διείσδυση αποδίδεται σε φυσικά αίτια (παράκτιοι καρστικοί υδροφορείς)…».

Η υδρολογική κατάσταση ανα Δημοτική Ενότητα αναλύεται ως ακολούθως:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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Τα επιφανειακά ύδατα της ευρύτερης και στενής περιοχής μελέτης αντιστοιχούν σε
εποχιακούς χειμάρρους, των οποίων το νερό, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, καταλήγει στο
φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα, επομένως δεν υφίστανται αναλύσεις για την ποιότητα και τον
χημισμό αυτών. Υπάρχουν όμως, αρκετά στοιχεία για τις υδροχημικές ιδιότητες των
υπόγειων υδάτων, λόγω των πολλών υδροληπτικών έργων στην περιοχή, και με βάση αυτά,
σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρούνται αποκλίσεις στον χημισμό.
Μπορούν να διακριθούν δύο κατηγορίες υπόγειων υδάτων: το νερό των θερμομεταλλικών
πηγών και των υδρογεωτρήσεων, κατά μήκος του περιθωρίου των Γερανείων και το νερό
των υδρογεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόσφατες μελέτες (Βέκιος και Ευθυμιόπουλος, 2010) στη περιοχή του Λουτρακίου,
έδειξαν κάποια μικρή μικροβιολογική επιβάρυνση σε μερικές γεωτρήσεις που έχουν
ανορυχθεί στον μεταλλικό υδροφόρο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, η οποία
πρακτικά μηδενίζεται κατά τη χειμερινή περίοδο. Ως αίτια και πιθανές εστίες μολύνσεως
μπορούν να αναφερθούν τα εξής:


Μόνιμες και παραθεριστικές κατοικίες στην περιοχή προστασίας του υδροφόρου

ορίζοντα.


Διάφορα μικρά ποιμνιοστάσια, ορνιθοτροφεία και χοιροστάσια στα οποία δεν
έχουν

προβλεφθεί έργα υποδομής για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.


Διάφορα απορρίμματα και ανθρωπογενείς αποθέσεις τα οποία ρίπτουν οι κάτοικοι
και οι παραθεριστές σε διάφορες θέσεις και κατά μήκος της κοίτης των
υδρορευμάτων και τα οποία αποτελούν συνεχή μολυσματικό κίνδυνο για τα
υπόγεια ύδατα.

Στο βορειοδυτικό άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματος του Λουτρακίου εντοπίζονται οι
γνωστές θερμομεταλλικές ιαματικές πηγές. Πρόκειται για ένα μέτωπο πηγών, το οποίο
εντοπίζεται στους πρόποδες των Γερανείων και σχετίζεται με την Ρηξιγενή Ζώνη
Λουτρακίου. Η εκφόρτιση λαμβάνει χώρα μέσω ενός γραμμικού μετώπου, παράλληλα με
την ακτογραμμή, σε ένα μήκος 700-800 m.
Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1998) ότι η ποιότητα του νερού είναι ικανοποιητική για
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τις ανάγκες του Υδροθεραπευτηρίου που λειτουργεί ο Δήμος.
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνεται ότι η ποιότητα του νερού είναι
ικανοποιητική για τις ανάγκες του Υδροθεραπευτηρίου. Στην ίδια περιοχή έχει γίνει
γεώτρηση η οποία έχει δώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα (μεγαλύτερη θερμοκρασία),
λόγω του ότι η άντληση γίνεται από βαθύτερους ορίζοντες.

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η κίνηση του νερού μέσω των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών επιτυγχάνεται μέσω
του πρωτογενούς πορώδους στους εδαφικούς σχηματισμούς και μέσω του δευτερογενούς
ενεργού πορώδους στους βραχώδεις σχηματισμούς. Η υδρολιθολογική συμπεριφορά των
γεωλογικών σχηματισμών, εξαρτάται κυρίως από τη λιθολογική τους σύσταση, τον
τεκτονισμό τους, το βαθμό αποσάθρωσης και από το βαθμό καρστικοποίησης (για τους
ανθρακικούς σχηματισμούς).
Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή
μελέτης, παρουσιάζουν την εξής γενική υδρογεωλογική συμπεριφορά:

Πορώδους μέσου

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν των μεταλπικών αποθέσεων
και ορισμένοι αλπικοί σχηματισμοί. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις αλλουβιακές και
λοιπές ολοκαινικές αποθέσεις, τις πλειστοκαινικές χερσαίες αποθέσεις, τα
ανωπλειστοκαινικά, θαλάσσια ως επί το πλείστον ιζήματα, την υποκείμενη μαργαϊκή σειρά
και τους αρχαιότερους γνωστούς μεταλπικούς σχηματισμούς της περιοχής, που υπόκεινται
της μαργαϊκής σειράς (Σχηματισμός Αγ. Χαραλάμπου). Η δεύτερη περιλαμβάνει το
φλύσχη και τα φλυσχοειδή της περιοχής. Ειδικότερα:


Αλλουβιακές αποθέσεις, αποθέσεις αναβαθμίδων, παράκτιες αποθέσεις και

κορήματα: είναι κοκκώδεις σχηματισμοί μεγάλης έως μέτριας περατότητας,
ανάλογα με την σχετική συμμετοχή λεπτομερών (αργίλων, ιλύων) ή αδρομερών
(αμμοχαλίκων, κροκαλών, λατυπών) υλικών στην δομή τους. Λόγω πρωτογενούς
πορώδους, έχουν γενικά καλή περατότητα και επιτρέπουν την ανάπτυξη φρεάτιου
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υδροφόρου ορίζοντα, φιλοξενώντας την υδροφορία που μεταγγίζεται σε αυτούς από
τους υποκείμενους σχηματισμούς, σε μικρό σχετικά βάθος που υπόκειται σε
εποχιακές μεταβολές. Ανάλογη συμπεριφορά έχουν και οι αποθέσεις παλαιότερων
ποτάμιων αναβαθμίδων.


Κροκαλοπαγή Σκούρτιζας (Α. Πλειστόκαινο). Ο ποταμοχειμάρριος αυτός

σχηματισμός, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε έχει σημαντικό πάχος, αποτελείται από
εναλλαγές κροκαλοπαγών, άμμων και ψαμμιτών, με σπανιότερες αργιλομαργαϊκές
ενδιαστρώσεις. Η επιφανειακή του εξάπλωση είναι σημαντική και παρουσιάζει
καλή περατότητα.


Ανωπλειστοκαινική Σειρά: Δεδομένης της μεγάλης κατακόρυφης και οριζόντιας

λιθολογικής διαφοροποίησης του εν λόγω σχηματισμού, η υδρογεωλογική του
συμπεριφορά παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι
γενικά κυριαρχούν οι αδρομερείς φάσεις (άμμοι, κροκαλοπαγή), ο σχηματισμός
αυτός θεωρείται ως μέτριας έως καλής περατότητας. Ανάλογη συμπεριφορά έχει
και ο σχηματισμός των Στρωμάτων Καλαμακίου.


Μαργαϊκή Σειρά: Παρουσιάζουν μεγάλη λιθολογική ποικιλία, εντούτοις οι

μαργαϊκές φάσεις είναι αυτές που γενικά επικρατούν. Ως εκ τούτου, οι
αδρομερέστερες φάσεις, που φιλοξενούν κάποια περιορισμένη υδροφορία, θεωρούνται ως
υδραυλικά απομονωμένες. Για το λόγο αυτό, το σύνολο της σειράς
θεωρείται ως μικρής ή μέτριας περατότητας. Το ίδιο ισχύει και για τους
Σχηματισμούς Αγ. Χαραλάμπου.


Φλύσχης: Έχει σχετικά περιορισμένη εμφάνιση στην περιοχή μελέτης,

νοτιοανατολικά της λίμνης Βουλιαγμένης. Είναι έντονα τεκτονισμένος
σχηματισμός, ενώ το πάχος του στην περιοχή είναι μικρό. Θεωρείται στεγανός
σχηματισμός.

Μέσου Ασυνεχειών
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Περμοτριαδικοί Σχηματισμοί, Ανθρακικοί Σχηματισμοί Τριαδικού -Α. Ιουρασικού

και Ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι: Η τεκτονική καταπόνηση των σχηματισμών
αυτών, που εκφράζεται μέσα από τα πυκνά συστήματα διακλάσεων που τους
διατέμνουν, όσο και από τον ρηξιγενή τεκτονισμό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη
σημαντικού δευτερογενούς πορώδους (μέσο ασυνεχειών) και την καρστικοποίησή
τους, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από καλή έως πολύ καλή περατότητα. Να
σημειωθεί ωστόσο ότι η επικοινωνία μεταξύ του καρστικού συστήματοςκαι του
μεταλλικού υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης του Λουτρακίου είναι πρακτικά
ασήμαντη (Κούνης & Βιτορίου-Γεωργούλη, 2003).


Οφιολιθικό κάλυμμα: Πρόκειται για σχηματισμό ο οποίος αρχικά θεωρείται

αδιαπέρατος. Ωστόσο, η έντονη τεκτονική του καταπόνηση έχει δημιουργήσει
σημαντικό δευτερογενές πορώδες, μέσα από το πυκνό σύστημα διακλάσεων και
διαρρήξεων που έχει αναπτυχθεί σε αυτόν. Να σημειωθεί επίσης ότι από τη
διάβρωση και την αποσάθρωση του εν λόγω σχηματισμού προέρχονται στη
συντριπτική τους πλειονότητα οι τεταρτογενείς χερσαίες αποθέσεις, εντός των
οποίων φιλοξενείται η μαγνησιούχα μεταλλική υδροφορία της περιοχής του
Λουτρακίου. Ο έντονος τεκτονισμός που έχει υποστεί, σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη εδαφικού μανδύα (μανδύας αποσάθρωσης) μεγάλου πάχους που τον
χαρακτηρίζει, συνιστούν ένα σύστημα μέτριας έως καλής υδροπερατότητας.
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα για τον επονομαζόμενο «Βοιωτικό Φλύσχη»,
σχηματισμό που είναι επίσης έντονα τεκτονισμένος, αλλά επίσης με μεγάλη
λιθολογική διαφοροποίηση, δεδομένου ότι συμμετέχουν σε αυτόν τόσο κλαστικοί
όσο και ηφαιστειακοί και ανθρακικοί σχηματισμοί.


Ηφαιστειακοί σχηματισμοί. Πρόκειται για πετρώματα έντονα διακλασμένα και

διερρηγμένα, με αποτέλεσμα την καλή κυκλοφορία του υπόγειου νερού μέσα από
τις ασυνέχειες που έχουν αναπτυχθεί.

Υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης Λουτρακίου

Το υδρογραφικό δίκτυο της Λεκάνης του Λουτρακίου περιλαμβάνει τους ποταμούς και τα
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ρέμματα που αποστραγγίζουν το νότιο τμήμα των Γερανείων καθώς και την εκτεταμένη
πεδινή και ημιορεινή περιοχή ανατολικά της πόλης. Οι κυριότεροι κλάδοι είναι ο
Σαρανταπόταμος, ο Λουμπινιάρης και το ρέμα της Δροσοπηγής. Το συνολικό εμβαδό της
υδρολογικής λεκάνης είναι 53.3 km2, εκ των οποίων τα 45.35km2 βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου. Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου είναι μικτή, δενδριτική
στο βόρειο ορεινό τμήμα και επιμήκης στα πεδινά, όπου το δίκτυο παρουσιάζει συχνές
διακλαδώσεις, αλλαγές στις κοίτες και διαλείπουσα μορφή. Αυτά οφείλονται τόσο στη
λιθολογική σύσταση των ανωπλειστοκαινικών χερσαίων αποθέσεων και των ολοκαινικών
προσχώσεων, όσο και στη επεισοδική ροή των ρεμάτων, τα οποία κατά τη διάρκεια
πλημμυρικών φαινομένων αλλάζουν την κοίτη τους. Επίσης, το δίκτυο εμφανίζει
σημαντική διαφοροποίηση ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του στις νοτιοδυτικές
υπώρειες των Γερανείων, με ιδιαίτερα αυξημένες κλίσεις στις μισγάγγειες και στενές
κοιλάδες με παρακατακόρυφα πρανή. Αυτό οφείλεται στην επικρατούσα λιθολογία αλλά
και στο γεγονός ότι το τμήμα αυτό αντιστοιχεί στο ανερχόμενο τέμαχος της Ρηξιγενούς
Ζώνης Λουτρακίου. Έντονη κατά βάθος διάβρωση παρατηρείται και στο βόρειοβορειοανατολικό τμήμα της Λεκάνης, όπου επικρατούν τα οφιολιθικά πετρώματα. Στην
περιοχή αυτή, λόγω της ευδιάβρωτης φύσης των σχηματισμών αυτών, τα ρέμματα
υποσκάπτουν εύκολα τα πρανή και μεταφέρουν μεγάλο όγκο από τον αποσαθρωμένο
μανδύα των οφιολίθων.

Υδρογραφικό δίκτυο Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης

Το δίκτυο της περιοχής αυτής μπορεί να διακριθεί σε δύο τομείς: τον ανατολικό και τον
δυτικό. Ο ανατολικός τομέας ουσιαστικά ταυτίζεται με την ευρύτερη περιοχή Περαχώρας,
στον οποίο αναπτύσσεται ένα δενδριτικού τύπου δίκτυο πάνω στο ομώνυμο υψίπεδο και
τις κλιτείς που το περιβάλλουν. Στον τομέα αυτό η μορφολογία είναι σχετικά ήπια, ενώ στο
πεδινό τμήμα δεν παρατηρείται σημαντική κατά βάθος διάβρωση. Ο ανατολικός τομέας,
που συμπίπτει με την περιοχή ανατολικά της Ράχης Σπηλιάς και μέχρι τον Ελαιώνα
Βουλιαγμένης, αντίθετα χαρακτηρίζεται από έντονη κατά βάθος διάβρωση και την
παρουσία υπολειμματικών ποτάμιων αναβαθμίδων εκατέρωθεν της κοίτης του κύριο
κλάδου. Η μετάβαση μεταξύ ανατολικού και δυτικού τομέα γίνεται μέσα από δύο
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μορφολογικών knick points, ένα βόρεια της Ράχης Σπηλιάς και ένα περί τα 2 km
δυτικότερα. Η διαμόρφωση αυτή του υδρογραφικού δικτύου αντανακλά τον τεκτονικό
έλεγχο της περιοχής, μέσα από τα ενεργά και πιθανά ενεργά ρήγματα που έχουν
χαρτογραφηθεί εκεί. Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης είναι 17.11 km2.

Υδρογραφικό δίκτυο Ασπρόκαμπου

Πρόκειται για μία ιδιόμορφη περίπτωση υδρογραφικού δικτύου –καίτοι συνηθισμένη στον
Ελληνικό χώρο-διότι πρόκειται ουσιαστικά για δίκτυο χωρίς άμεση επιφανειακή απορροή
στη θάλασσα. Αυτό διότι τα νερά από τα υδρορεύματα της περιοχής καταλήγουν σε μια
καρστική μορφή (πόλγη) στην περιοχή Πλαγιά. Η μορφή του είναι διαλείπουσα, δηλαδή
δεν πρόκειται για ένα καλά αναπτυγμένο υδρογραφικό δίκτυο, εξαιτίας της απώλειας της
επιφανειακής απορροής μέσα στο σύστημα των καρστικών αγωγών που έχουν αναπτυχθεί
στους ανθρακικούς σχηματισμούς της περιοχής. Η συνολική έκταση της υδρολογικής
λεκάνης είναι 11,46 km2.

Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής Σχίνου

Στην προκειμένη περίπτωση, η μορφή και ροή του υδρογραφικού δικτύου είναι καταφανώς
τεκτονικά ελεγχόμενη, τόσο από το δυτικό τμήμα του μεγάλου ενεργού ρήγματος του
Σχίνου, όσο και από το ανατολικό τμήμα του ρήγματος των Πισίων. Έτσι, το δίκτυο
παρουσιάζει έντονη κατά βάθος διάβρωση και ορθογώνια ή επίμηκη μορφή στο νότιο,
ορεινό τμήμα της λεκάνης (μεταξύ των θέσεων Πελεκάνος, Σκάλα Γερακίνας και
Δίκαστρο) το οποίο αντιστοιχεί στο ανυψούμενο ρηξιτέμαχος του Ρήγματος Σχίνου, και
στο βόρειο, στο οποίο οι κλίσεις είναι σαφώς ηπιότερες. Η συνολική έκταση της
υδρολογικής λεκάνης είναι 22.4 km2.

Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής Πισίων – Σκαλώματος

Όπως και στην περίπτωση του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής Σχίνου, και εδώ ο
τεκτονικός έλεγχος στα υδρορεύματα είναι ιδιαίτερα εμφανής. Οι κλάδοι που
αποστραγγίζουν το βόρειο-βορειοδυτικό πρανές των Γερανείων ρέουν εγκάρσια προς το
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Ρήγμα των Πισίων, για να συμβάλλουν σχεδόν υπό ορθή γωνία με τον κεντρικό κλάδο, ο
οποίος ρέει με κατεύθυνση δυτική-νοτιοδυτική, παράλληλα στον άξονα του βυθίσματος
που βρίσκεται μεταξύ του ορεινού όγκου στα νότια και του επιμήκους υψώματος
«Ομάλια» στα βόρεια. Στην περιοχή αυτή παρατηρείται επίσης έντονη ασυμμετρία στο
υδρογραφικό δίκτυο, με τους κλάδους που συμβάλλουν από βορρά να έχουν σαφώς
μικρότερο μήκος από αυτούς που συμβάλλουν από τον νότο, ενώ ο κύριος κλάδος είναι
έντονα μετατοπισμένος προς βορρά. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα του ελέγχου από
το προαναφερθέν ενεργό ρήγμα των Πισίων. Ο κεντρικός αυτός κλάδος, νότια του Αγ.
Βλασίου στρέφεται προς ΝΝΔ και διαμορφώνει μια ζώνη έντονης κατά βάθος διάβρωσης,
δημιουργώντας ουσιαστικά ένα knick point, μέσω του οποίου μεταπίπτει γρήγορα σε
χαμηλότερο επίπεδο ροής κατά 50 m περίπου χαμηλότερα, και στην Αγ. Τριάδ, στο
υψόμετρο των 300 στρέφεται προς δυτικά, ρέοντας πλέον στο νότιο τμήμα του υψιπέδου
της Περαχώρας. Ωστόσο στην περιοχή αυτή η επιφανειακή απορροή ουσιαστικά χάνεται
και δεν υπάρχει πλέον διαμορφωμένη κοίτη. Μάλιστα, νότια του Αγ. Δημητρίου
Περαχώρας και ανατολικά της ράχης «Μπάκουθι» δεν υπάρχει ουσιαστικά διαμορφωμένη
κοίτη από κανένα σημαντικό υδρόρρευμα. Η κλίση της λεκάνης ωστόσο είναι προς τα
νότια-νοτιοδυτικά παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μικρή. Νότια ακριβώς της επίπεδης
περιοχής αυτής έχει δημιουργηθεί ένα δεύτερο knick point, βόρεια της θέσης
«Φλάμπουρο». Στο σημείο αυτό επανεμφανίζεται ευκρινές υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο
διαβρώνει έντονα κατά βάθος, μέχρι την εκβολή του στο νοτιοαναολικό άκρο του όρμου
του Αγριλιού.

Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής Μυλοκοπής – Λουκαζέζας

Πρόκειται για υδρορεύματα μικρής τάξης (1ης, 2ης και 3ης κατά Strahler), τα οποία
εκβάλλουν απευθείας στους ομώνυμους όρμους στις βορειοδυτικές ακτές του Δήμου.
Αναπτύσσονται πάνω σε ανθρακικό υπόβαθρο (και οφιολιθικό στα ανατολικά), το οποίο
καλύπτεται εν μέρει από μικρό πάχος μεταλπικών αποθέσεων.

Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής Βαμβακιών – Μαυρολίμνης.

Πρόκειται για μια σειρά από χείμαρρους που ρέουν με κατεύθυνση προς βορρά, για να
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εκβάλλουν στον κόλπο των Αλκυονίδων. Πρόκειται για τέσσερις μικρές υδρολογικές
λεκάνες, εμβαδού, από αριστερά προς τα δεξιά, 3.87, 3.76, 2.76 και 7.88 km2, αντίστοιχα.
Τα υδρογραφικά δίκτυα είναι έντονα επηρεασμένα από τις τεκτονικές διεργασίες στην
περιοχή, με έντονη κατά βάθος διάβρωση και αυξημένη στερεοπαροχή. Ιδιαίτερα μεγάλη
στερεοπαροχή παρατηρείται στο Ρέμα Ζουργιάς, το οποίο έχει δημιουργήσει και μεγάλο
αλλουβιακό ριπίδιο στις Βαμβακιές, διαβρώνοντας τους οφιολιθικούς σχηματισμούς στα
ανάντη, οι οποίοι αποτελούν και το σύνολο σχεδόν του γεωλογικού υποβάθρου των
λεκανών αυτών.

Υδρογραφικό δίκτυο ανατολικών Γερανείων

Στην περιοχή αυτή, που ουσιαστικά αποτελεί το θαλάσσιο μέτωπο των Γερανείων προς τον
Λέχαιο κόλπο, ρέουν χείμαρροι αυξημένης μεταφορικής και διαβρωτικής ικανότητας. Ο
σημαντικότερος από αυτούς, με έκταση υδρολογικής λεκάνης 3,13 km2, πηγάζει από την
κορυφή «Πίντιζα», διέρχεται ανατολικά της Μονής Οσίου Παταπίου και δημιουργεί βαθύ
φαράγγι ανατολικά του Προφήτη Ηλία. Εισέρχεται στο βόρειο άκρο της πόλης του
Λουτρακίου, όπου και έχει δημιουργήσει μεγάλο αλλουβιακό ριπίδιο, το οποίο πλέον
διαβρώνει έντονα κατά βάθος. Άλλο ένα βρίσκεται δυτικότερα, πηγάζοντας από τη θέση
«Βράχος Βουνού» και εκβάλλει στην περιοχή Όαση, όπου έχει δημιουργήσει μικρό
αλλουβιακό ριπίδιο. Μικρότερα ρέματα βρίσκονται μεταξύ αυτών, όπως αυτό που
εκβάλλει στην περιοχή «Πευκάκια». Τέλος, μικροί χείμαρροι πρώτης τάξης διατρέχουν το
πρανές, με χαρακτηριστικότερους αυτόν που εκβάλλει ακριβώς δυτικά της θέσης
«Καταρράκτες» και του χείμαρρου «Λακμάδι». Το σύνολο αυτών των ρεμάτων
παρουσιάζει έντονες κλίσεις στις μισγάγγειές τους, με μέση τιμή που πλησιάζει το 40%.
Αυτό οφείλεται σε τεκτονικά αίτια, δεδομένου ότι αναπτύσσονται στο ανερχόμενο τέμαχος
της Ρηξιγενούς Ζώνης Λουτρακίου.

Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής Ισθμού

Ως επί το πλείστο, τα υδρορεύματα της περιοχής αυτής ανήκουν σε υδρολογικές λεκάνες οι
οποίες ανήκουν μόνο εν μέρει στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας. Οι ανθρώπινες
παρεμβάσεις στην περιοχή και κυρίως η διάνοιξη της διώρυγας και η απόθεση των υλικών
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εκσκαφής έχουν αλλοιώσει την αρχική μορφή του υδρογραφικού δικτύου. Επίσης, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της λιθολογικής σύστασης των σχηματισμών που επικρατούν
επιφανειακά αλλά και του ήπιο αναγλύφου, μεγάλο τμήμα της περιοχής παρουσιάζεται
χωρίς διακριτή επιφανειακή απορροή, οργανωμένη σε υδρογραφικό δίκτυο. Τα
σημαντικότερα ρεύματα της περιοχής είναι: (α) το Ξηρόρρεμα, με εμβαδό υδρολογικής
λεκάνης 12,5km2, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά παραπόταμο του ρέματος του Αγ.
Χαραλάμπους και πηγάζει από τα νότια της Κατουνίστρας, για να εκβάλλει, μέσω
εκτεταμένου αλλουβιακού ριπιδίου στον κόλπο του Καλαμακίου. Διαβρώνει έντονα κατά
βάθος, γεγονός που οφείλεται τόσο σε λιθολογικούς παράγοντες, όσο και στο ενεργό
ρηξιγενές σύστημα που διατρέχει την περιοχή του Ισθμού και το οποίο έχει διαμορφώσει
μια αλληλοδιαδοχή τεκτονικών κεράτων και τάφρων, με τα πρώτα να υπόκεινται σε έντονη
κατά βάθος διάβρωση, (β) το Διαβολόρρεμα, με εμβαδό υδρολογικής λεκάνης 4.96 km2,
βρίσκεται δυτικά του προηγούμενου και παρουσιάζει επίσης έντονη κατά βάθος διάβρωση,
(γ) το ρέμα που πηγάζει δυτικά από τα Κορφοβούνια και την Κατουνίστρα, του οποίου η
υδρολογική λεκάνη έχει αλλοιωθεί, εξαιτίας της διάνοιξης του Καναλιού. Πριν τη διάνοιξη,
η φυσική απορροή του ρέματος κατευθυνόταν προς την Κόρινθο, χωρίς ωστόσο να έχει
δημιουργήσει ευδιάκριτη κοίτη στην κατάντη του περιοχή. Με την αποκοπή της κατάντη
περιοχής από τη διώρυγα, η αναμενόμενη εκβολή του βρίσκεται στα βόρεια πρανή της
διώρυγας, λίγο νότια της στροφής της σιδηροδρομικής γραμμής. Προκειμένου ωστόσο να
αποφευχθούν τα φαινόμενα διάβρωσης του πρανούς, έχει κατασκευαστεί ένα τεχνητό
κανάλι που διέρχεται παράλληλα της διώρυγας και διοχετεύει την επιφανειακή απορροή
προς τα βορειοδυτικά, στην υδρολογική λεκάνη του Βαθυρέμματος, βόρεια της Σχολής
Μηχανικού, (δ) το Βαθύρρεμα, με σαφή επιμήκη ανάπτυξη, που πηγάζει από την
Κατουνίστρα, ρέει νότια των Ασπροχωμάτων και εκβάλλει στην περιοχή της Αγίας Άννας,
(ε) & (στ) το ρέμα Λάτσιου και το ρέμα της Κυράς Βρύσης, τα οποία ρέουν νότια της
διώρυγας, εκβάλλοντας στην περιοχή των Ισθμίων. Το πρώτο είναι ένας μικρός,
απομονωμένος χείμαρρος χωρίς μεγάλη λεκάνη απορροής (3,52km2). Το δεύτερο, με
εμβαδόν υδρολογικής λεκάνης 6,16km2, παρουσιάζει σημαντική κατά βάθος διάβρωση
στον κλάδο του που διέρχεται βόρεια της «Ράχης Μαριάς» ενώ παράλληλα έχει έντονη
ασυμμετρία, με τον κύριό του κλάδο να ρέει προς ανατολάς, μετατοπισμένος πολύ κοντά
στο βόρειο υδροκρίτη της λεκάνης του. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο παρουσία των
ενεργών ρηγμάτων του Ισθμού είναι αυτή που ελέγχει το υδρογραφικό δίκτυο, η δε μορφή
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του υδρογραφικού δικτύου αποτελεί καθοδηγητικό παράγοντα για τον εντοπισμό των
ενεργών ρηξιγενών δομών.

Περιοχές κατάκλυσης
Σε ορισμένα τμήματα των υδρογραφικών δικτύων της περιοχής μελέτης παρατηρείται το
φαινόμενο της παροδικής κατάκλυσης, συνέπεια αυξημένης παροχής των υδρορρευμάτων
μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό έχουν
μικρές μορφολογικές κλίσεις και συνήθως βρίσκονται στις εξόδους των ρεμάτων από τους
ορεινούς όγκους. Τέτοιου είδους περιοχές είναι στα ανατολικά του πολεοδομικού
συγκροτήματος του Λουτρακίου στη Σκάρπα και έως τα όρια του πάρκου, στα Δυτικά και
νότια της Περαχώρας και σε μικρότερο βαθμό στο νότιο τμήμα του Σχίνου και στις
Βαμβακιές. Στις περιοχές αυτές πριν τη δόμηση πρέπει να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν
μέτρα και έργα που θα προταθούν από ειδικές υδραυλικές μελέτες ώστε να αποφευχθούν
τα φαινόμενα της κατάκλυσης.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Η γενική κατεύθυνση ροής των υπογείων υδάτων είναι από Βορά προς Νότο, με τελικό
αποδέκτη τη θάλασσα του Σαρωνικού κόλπου.
Η τροφοδοσία των υδροφορέων της περιοχής ενδιαφέροντος γίνεται κυρίως από την
κατείσδυση των βροχοπτώσεων και δευτερευόντως από πλευρικές μεταγγίσεις από
υδροφορείς άλλων περιοχών.
Η σχετικά μεγάλη έκταση της λεκάνης απορροής της περιοχής και το ανάγλυφο του
εδάφους βοηθούν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων.
Για την κάλυψη των υδρευτικών, αρδευτικών και βιομηχανικών υδάτινων αναγκών της
περιοχής του Δήμου Αγ. Θεοδώρων έχουν ανορυχθεί πολλές γεωτρήσεις και φρέατα, οι
περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στην πεδινή και παραθαλάσσια περιοχή. Για την
ύδρευση της περιοχής χρησιμοποιούνται επίσης και ορισμένες από τις πηγές που
εκδηλώνονται στο ορεινό κυρίως τμήμα.
ΣΟΥΣΑΚΙ
Σημαντικό μορφολογικό φαινόμενο στην περιοχή αποτελεί το γνωστό ηφαίστειο
Σουσακίου. Η ηφαιστειακή δράση έγινε σε δύο διαφορετικές περιόδους πριν 3,95 και πριν
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2,7 εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα δεν θεωρείται ενεργό. Το ηφαίστειο Σουσακίου έχει
δημιουργήσει περιορισμένα στρώματα λαβών και υπόθερμα υδροφόρα στρώματα.
Σε ευρύτερη ακτίνα υπάρχουν πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις με υπόθερμα νερά (20 oC). Ο
κρατήρας του ηφαιστείου εντοπίζεται βόρεια της περιοχής Αγία Θεοδώρα. Η περιοχή του
κρατήρα παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωλογικό και περιβαλλοντολογικό ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιοχές (χαράδρα Θειόχωμα κλπ)
όπου από σπηλαιώδεις ρωγμές του εδάφους αναθρώσκουν συνεχώς αέρια (ατμίδες) που
περιλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, διοξείδιο του θείου κλπ. Τα αέρια έχουν
θερμοκρασία 42οC και εκτιμάται ότι ο όγκος τους ξεπερνά τα 10.000 κυβικά μέτρα ανά
ημέρα.
Κοιτάσματα θείου υπάρχουν στην περιοχή Σουσακίου ενώ κοιτάσματα λευκολίθου
υπάρχουν στην περιοχή της Μονής Αγ. Μαρίνας. Και στις δυο περιοχές λειτουργούσαν
παλαιότερα ορυχεία.

1.1.2.β ΚΛΙΜΑ
(Πηγή: Μ.Σ.Βέλου)


Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή

ανέρχεται στα 472,90

mm.


Ο μήνας που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είναι ο Ιανουάριος με
79,46mm, ενώ αντίστοιχα το μικρότερο ύψος εμφανίζει ο μήνας Ιούνιος με 5,17mm.



Το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης στη διάρκεια του έτους σημειώνεται το χειμώνα με
201,88mm, ακολουθεί το φθινόπωρο με 133,95mm, κατόπιν η άνοιξη με 110,14mm και
τέλος, το καλοκαίρι με 26,93 mm.



Ο μήνας με τη μέγιστη βροχόπτωση εικοσιτετραώρου είναι ο Ιανουάριος με 299,80 mm.



Ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος και ο Μάρτιος είναι οι μήνες με τις περισσότερες βροχερές
ημέρες (9,06,11,29 και 9,13 ημέρες). Αντίθετα, τις λιγότερες βροχερές ημέρες έχουν ο
Ιούλιoς (1,44 ημέρ.) και ο Ιούνιος (1,50 ημερ.)



Καταιγίδες εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και περισσότερο από τον
μήνα Ιούνιο έως Νοέμβριο.



Στην περιοχή χιονίζει λίγο από τον Δεκέμβριο κυρίως μέχρι και τον Μάρτιο.



Η δρόσος παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Περισσότερο συχνό είναι από τον
Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο.
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Το φαινόμενο της πάχνης είναι σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή και παρατηρείται
αποκλειστικά τους χειμερινούς μήνες του έτους.



οι θερμότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με

28,39°C και

27,77°C, αντίστοιχα.


οι ψυχρότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, με

8,91°C και

9,27°C αντίστοιχα, το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος ανέρχεται σε 17,84°C.


η μέση μέγιστη θερμοκρασία του έτους είναι 32,96°C και σημειώνεται τον μήνα Ιούλιο.



η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του έτους είναι 4,80°C και σημειώνεται τον μήνα Φεβρουάρ.



περίοδος

της

βιολογικής

ξηρασίας διαρκεί περίπου

190 ημέρες

κατατάσσοντας έτσι το βιοκλίμα της περιοχής στην υποδιαίρεση του ξηρού θεσμο‐μεσογεια
κού , όπου ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών (Χ = 190 ημέρες) κυμαίνεται μεταξύ
150 και 200 ημερών (150<Χ≤200).


η μέση σχετική υγρασία του έτους είναι 6 5,48 %, με διακύμανση , από 52 ,86 %
το μήνα Ιούλιο έως 7 6,16 % τον μήνα Δεκέμβριο .

1.1.2.γ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Η περιοχή του εντάσσεται γεωδυναμικά στη σύνθετη
νεοτεκτονική δομή του Κορινθιακού κόλπου. Η δομή αυτή, που είναι ενεργή από το
Πλειόκαινο μέχρι σήμερα, αναπτύσσεται εγκάρσια στον αλπικό τεκτονικό ιστό των
Ελληνίδων και η συνεχιζόμενη εξέλιξή της έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη σεισμική
δραστηριότητα που σημειώνεται. Στη σημερινή της κατάσταση η περιοχή βρίσκεται στο
σημείο συνάντησης δύο σύγχρονων θαλασσίων λεκανών, του ανατολικού Κορινθιακού και
του Σαρωνικού κόλπου. Καθένας από τους χώρους αυτούς παρουσιάζει διαφορετική
παλαιογεωδυναμική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της νεοτεκτονικής
περιόδου, γεγονός που αντικατοπτρίζεται τόσο στα πάχη και στις φάσεις των ιζημάτων,
όσο και στην ύπαρξη ή όχι ενεργών ή σεισμικών δομών, αλλά και στις διαφορές που
παρατηρούνται στα κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά τους. Οι διαφορές αυτές
διαμορφώνουν τόσο τη γενικότερη μορφολογική εικόνα, όσο και το σεισμικό δυναμικό
κάθε περιοχής, που ελέγχονται απόλυτα από την τεκτονική δραστηριότητα των επί μέρους
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ρηξιτεμαχών.

Σύμφωνα με τους Παπανικολάου, κ.ά (1990) το νοτιοανατολικό πεδινό τμήμα της περιοχής
του Δήμου ανήκει στο Βύθισμα της Ανατολικής Κορινθίας, ενώ το ορεινό τμήμα
αντιστοιχεί στο Τεκτονικό Κέρας των Γερανείων -Περαχώρας. Οι δύο αυτές
μορφοτεκτονικές ενότητες χωρίζονται από μια μεγάλη ρηξιγενή ζώνη διεύθυνσης περίπου
Α-Δ έως ΑΝΑ-ΔΒΔ, τμήμα της οποίας εντοπίζεται εντός της περιοχής έρευνας και
ταυτίζεται με το νότιο περιθώριο των Γερανείων (ρ.ζ. Λουτρακίου – Αγ. Κυριακής κατά
Παπανικολάου κ.ά., 1990), ενώ υποθαλάσσιες έρευνες (Sakellariou et al., 1998, 2007)
εντόπισαν και τη συνέχειά της στο βόρειο περιθώριο του Λέχαιου Κόλπου. Το δε κέρας
των Γερανείων οριοθετείται από τα βόρεια από ένα σύστημα ρηγμάτων κυρίως
υποθαλάσσιων) διεύθυνσης περίπου Α-Δ, το οποίο αποτελεί και το νότιο περιθώριο του
κόλπου των Αλκυονίδων. Τα ρήγματα που ανήκουν σε αυτή τη ρηξιγενή ζώνη είναι κατά
κύριο λόγο διαταγμένα κλιμακωτά. Κλιμακωτή διάταξη ρηγμάτων παρατηρείται και σε
μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες εντός του πολυτεμάχους των Γερανείων. Πιο συγκεκριμένα, η
ορεινή περιοχή των Γερανείων χωρίζεται από την ημιορεινή περιοχή της Περαχώρας –
Βουλιαγμένης από ένα σύστημα κλιμακωτά διαταγμένων ρηγμάτων που εντάσσονται στις
ρηξιγενείς ζώνες των Πισίων και του Σχίνου. Ρήγματα που ανήκουν σε αυτές τις δύο
ρηξιγενείς ζώνες δραστηριοποιήθηκαν κατά τη σεισμική ακολουθία του 1981 και είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι και τα δραστηριοποιημένα τμήματα κατά μήκος αυτών των
ρηξιγενών ζωνών ήταν διαταγμένα κλιμακωτά.

Συνολικά τα ενεργά ρήγματα και οι ρηξιγενείς ζώνες εντός της περιοχής, αλλά και στην
ευρύτερη έχουν διευθύνσεις περίπου Α-Δ έως ΑΝΑ-ΔΒΔ ή ΑΒΑ-ΔΝΔ. Ενεργά ρήγματα
διαφορετικών διευθύνσεων έχουν εντοπιστεί στο δυτικό μυχό του Σαρωνικού κόλπου
(κόλπος Καλαμακίου), ενώ μια μεγάλη υποθαλάσσια ρηξιγενής ζώνη διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ
εντοπίζεται μερικά χιλιόμετρα δυτικά των ακτών της χερσονήσου της Περαχώρας. Εντός
του κέρατος «Γερανείων – Περαχώρας» εντοπίζονται και ρήγματα άλλων διευθύνσεων,
κυρίως Β-Ν η ΒΔ-ΝΑ, πολλά από τα οποία περιορίζονται εντός του αλπικού τεκτονικού
ιστού. Αν και η εικόνα που έχουμε αποκομίσει από πρόσφατα σεισμικά γεγονότα (Γρεβενά
1995, Αθήνα 1999) οφείλει να μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς αναφορικά με την
ταξινόμηση των ρηγμάτων από πλευρά δραστηριότητας (ενεργά ή μη), εντούτοις θα πρέπει
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να σημειώσουμε ότι αυτές οι τεκτονικές δομές είναι αρκετά μικρού μεγέθους και θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν περισσότερο σαν επιφάνειες αδυναμίας, παρά σαν εν δυνάμει ενεργά
ρήγματα. Με άλλα λόγια, όλες οι τεκτονικές επιφάνειες είναι δυνατό να επαναδραστηριοποιηθούν σε περίπτωση σεισμικού γεγονότος. Αυτό όμως που θα πρέπει να διασαφηνιστεί
είναι ότι υπάρχουν κυρίαρχες τεκτονικές δομές στην περιοχή, οι οποίες δύνανται να
αποτελέσουν τη γενεσιουργό αιτία ενός σεισμού (Σεισμογόνα Ρήγματα) και άλλες που θα
αντιδράσουν, κατά το μάλλον ή ήττον παθητικά, διαμορφώνοντας την κατανομή των
εντάσεων σε ένα σεισμό (Σεισμικά ρήγματα ή διαρρήξεις). Ένα σεισμογόνο ρήγμα μπορεί
να βρει επιφανειακή έκφραση και, στην επιφάνεια, να ταυτιστεί με ένα σεισμικό ρήγμα –
το αντίθετο όμως δεν ισχύει.

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Πληθώρα μακροσεισμικών στοιχείων είναι διαθέσιμα, ιδιαίτερα για την περιοχή του τέως
Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας, τόσο για τους ιστορικούς σεισμούς, όσο και για τους
σεισμούς που έχουν σημειωθεί κατά τον 20ο αιώνα. Μεταξύ των κυριότερων σεισμών με
μέγεθος Μ>5.0 και με κριτήριο τις προκληθείσες καταστροφές, έξι γεγονότα είχαν σοβαρές
επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή (Papazachos & Papazachos, 1989).
Από τα πιο πρόσφατα σεισμικά γεγονότα δύο είναι εκείνα, τα οποία προκάλεσαν
σημαντικές καταστροφές στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας και σε γειτονικές πόλεις.
Πρόκειται για τους σεισμούς των Αλκυονίδων (1981) και του Αιγίου (1995).
Τα μακροσεισμικά δεδομένα των ισχυρότερων σεισμών που έχουν σημειωθεί στην
ευρύτερη περιοχή είναι τα εξής:

 Ο ισχυρός σεισμός του 1858 με Μ = 6.7 και μέγιστη ένταση X βαθμών της
κλίμακας Mercalli.
 Ο μέτριος σεισμός του 1873 με Μ = 6.0 και μέγιστη ένταση VII βαθμών της
κλίμακας Mercalli.
 Ο ισχυρός σεισμός του 1928 με Μ = 6.3 προκάλεσε καταστροφές στην ευρύτερη
περιοχή Κορίνθου -Λουτρακίου – Περαχώρας και μέγιστη ένταση ΙΧ βαθμών της
κλίμακας Mercalli.
 Ο μέτριος σεισμός του 1953 με Μ = 5.8 προκάλεσε στην περιοχή του Δήμου
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Λουτρακίου – Περαχώρας μέγιστη ένταση VII της κλίμακας Mercalli.
 Ο ισχυρός σεισμός της 24 Φεβρουαρίου 1981 με Μ = 6.8 και μέγιστη ένταση ΙX
βαθμών της κλίμακας Mercalli, στην περιοχή Λουτρακίου -Περαχώρας.
 Ο ισχυρός σεισμός της 15 Ιουνίου 1995 με Μ=6.1 και μέγιστη ένταση ΙΧ της
κλίμακας Mercalli, στην περιοχή του Αιγίου

Παράμετροι Σεισμικότητας

Στηριζόμενοι σε σεισμολογικά κριτήρια όπως η ιστορική και πρόσφατη σεισμική δράση,
τα πεδία τάσεων που επικρατούν, τη δυναμική κατάσταση μεγάλων τεκτονικών ζωνών
κλπ., οι Papazachos & Papazachos (1989) χώρισε τον Ελλαδικό χώρο σε έναν αριθμό
σεισμοτεκτονικών ζωνών σύμφωνα με τις σεισμικές πηγές του Ελληνικού χώρου. Με βάση
αυτή τη διάκριση η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας ανήκει στη
σεισμική ζώνη 44 και φαίνεται να επηρεάζεται από τη σεισμική δραστηριότητα των ζωνών
41, 43 και 45.

 Η περιοχή Λουτρακίου -Περαχώρας βρίσκεται σε ζώνη με υψηλή σεισμική δράση.,
 Ο μέγιστος σεισμός που έχει συμβεί κοντά στον Δήμο είναι 6.8, το 1981.
 Τα ιστορικά μεγέθη των σεισμών, είναι αντίστοιχα με εκείνα που κατεγράφησαν
κατά τον 20ο αιώνα και μέχρι σήμερα.
 Ο σεισμός της 24 Φεβρουαρίου 1981 Μ=6.8 στην περιοχή των Αλκυονίδων
σχετίζεται άμεσα με την σημαντικότερη σεισμική πηγή στην περιοχή.
 Η μέγιστη ιστορικά μακροσεισμική ένταση που έχει παρατηρηθεί στον Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας είναι ΙX βαθμοί της κλίμακας Mercalli.

Η σεισμική επιτάχυνση που εκτιμάται, με πιθανότητα υπέρβασης 10%
στα 50 χρόνια, είναι 0.24g, δηλαδή υπάρχει μια σχετική σεισμικότητα στην ευρύτερη
περιοχή, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί αν ακολουθηθούν οι κανόνες και οι υποδείξεις
του Ε.Α.Κ. (2000) στις κατασκευές και θεμελιώσεις.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

50

Η περιοχή είναι έντονα διαρρηγμένη και παρουσιάζει, όπως και η γειτονική περιοχή του
Κορινθιακού κόλπου, μεγάλη σεισμική δράση. Τα ρήγματα που έχουν επηρεάσει τόσο το
υπόβαθρο όσο και τους Πλειο – πλειστοκαινικούς σχηματισμούς έχουν κύρια διεύθυνση
Α-Δ και δευτερεύουσα ΒΔ-ΝΑ.
Η ευρύτερη περιοχή έχει υποστεί δύο κύριες ορογενετικές φάσεις πτυχώσεων, την παλαιοαλπική ορογενετική φάση του Α. Ιουρασικού

- Κ. Κρητιδικού και την κύρια αλπική

ορογενετική φάση του Τριτογενούς (Ηώκαινο – Ολιγόκαινο). Η ενότητα της Ανατολικής
Ελλάδας, η οποία αναπτύσσεται από το Α. Κρητιδικό (Κενομάνια επίκλυση) έως το Ηώκαινο,
έχει υποστεί μόνο την κύρια αλπική ορογενετική φάση του Τριτογενούς.
Οι αλπικές ορογενετικές φάσεις δημιούργησαν πτυχές γενικά μεγάλης κλίμακας και
τεκτονικές επαφές με σημαντικότερη στην εξεταζόμενη περιοχή το κάλυμμα (επώθηση) των
οφιόλιθων και σχιστοκερατόλιθων επί των υποκείμενων κλαστικών σχηματισμών.
Οι ταχύτατες πλευρικές και κατακόρυφες μεταβάσεις των Πλειο-πλειστοακαινικών
σχηματισμών δείχνουν ότι κατά το χρόνο των αποθέσεων των ιζημάτων αυτών υπήρξαν
έντονες μεταβολές στην παλιογεωγραφία, στο είδος του αποτιθέμενου υλικού και στην
τεκτονική της περιοχής.
Η λιθολογική σύσταση της πλειοπλειστοκαινικής σειράς (εναλλαγές μαργών λιμναίας ή
θαλάσσιας φάσης και ηπειρωτικών κροκαλοπαγών) και τα πολυάριθμα συνιζηματογενή
ρήγματα διεύθυνσης κυρίως Α-Δ, φανερώνουν ότι κατά τη διάρκεια της απόθεσής τους
έλαβαν χώρα έντονες κατακόρυφες κινήσεις.
Χαρακτηριστικό στοιχείο των κινήσεων αυτών είναι ότι η τροφοδοσία των αποθέσεων των
Πλειο-πλειστοκαινικών λεκανών της μελετηθείσας περιοχής έγινε από τα Νότια, ενώ η
τροφοδοσία των ποταμοχερσαίων κροκαλοπαγών από τα Βόρεια. Επίσης κατά το Κατώτερο
Πλειστόκαινο είχαμε υποχώρηση της θάλασσας από Β προς Ν.
Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν ολίσθηση των Πλειο-πλειστοκαινικών σχηματισμών πάνω
στο οφιολιθικό τους υπόβαθρο. Μία τέτοια δομή ολίσθησης παρατηρείται πάνω από το
παρεκκλήσι του Αγ. Δημητρίου στο ΒΔ άκρο του Σουσακίου. Το επίπεδο ολίσθησης έχει
διεύθυνση Α-Δ και κλίση περίπου 30ο προς Νότο. Αυτά τα καλύμματα ολίσθησης
οφείλονται στη γρήγορη άνοδο του βορείου τμήματος της περιοχής κατά τη διάρκεια του
Πλειο-πλειστόκαινου. Η αστάθεια αυτή του υποβάθρου προκάλεσε την προς Νότο
απόσπαση των νεογενών αποθέσεων λόγω βαρύτητας.
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Η τεκτονική εξέλιξη της περιοχής την περίοδο απόθεσης των Πλειο-πλειστοκαινικών
σχηματισμών χαρακτηρίζεται από εναλλαγή εφελκυστικών και συμπιεστικών τάσεων.
Ωστόσο, η τεκτονική των ρηγμάτων που έχει επηρεάσει περισσότερο τις πρόσφατες
αποθέσεις είναι κυρίως εφελκυστική. Η μελέτη των πολυάριθμων ρηγμάτων της περιοχής
δείχνει ότι αυτή έχει υποστεί διαδοχικά τις παρακάτω τεκτονικές φάσεις:
Φάση εφελκυσμού ηλικίας Πλειο-Πλειστόκαινου
Συμπιεστική φάση στη διάρκεια του Κάτω Πλειστόκαινου
Πρόσφατη εφελκυστική φάση, που επηρεάζει την περιοχή από το Μέσο Πλειστόκαινο μέχρι
σήμερα.
Η τελευταία αυτή εφελκυστική φάση με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ είναι αιτία έντονων
κατακόρυφων κινήσεων κατά μήκος των ρηγμάτων, σε πολλές περιπτώσεις ενεργών, όπως
φάνηκε και από τη δημιουργία των επιφανειακών διαρρήξεων που συνόδευσαν τους
τελευταίους σεισμούς του Κορινθιακού.

1.1.2.δ Σύμφωνο των Δημάρχων
Το Δημοτικό Συμβούλιο του τέως Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας με την υπ΄αρ.2/26-012010 Απόφαση ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της
Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Σύμφωνα με αυτή ο Δήμος προσχωρεί στο «Σύμφωνο
Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας”, που αποτελεί Ευρωπαϊκή Δράση με
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και συγκεκριμένα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, αποδεχόμενο όλες τις δεσμεύσεις
που απορρέουν από αυτό και ιδίως:
● να υπερβούμε τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές
CO2 στην περιοχή μας τουλάχιστον κατά 20%.
● να υποβάλλουμε, εντός ενός έτους από την ημερομηνία προσχώρησης στο
Σύμφωνο, Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης απογραφής
βασικών εκπομπών, όπου θα εκτίθεται ο τρόπος επίτευξης των στόχων.
● να υποβάλλουμε έκθεση πεπραγμένων τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή
του Σχεδίου δράσης, για λόγους αξιολόγησης, παρακολούθησης και εξακρίβωσης.
● να διοργανώνουμε Ημέρες Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν
άμεσα από τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ευφυέστερη
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χρήση της ενέργειας, καθώς και να ενημερώνουμε τακτικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά το σχέδιο δράσης.
● να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Επίσης στις 29-12-2010 το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ΄αρ. 318 Απόφαση, υιοθέτησε το
στόχο μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητες εντός των ορίων
του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2008 έως το 2020, στα πλαίσια ου Ολοκληρωμένου
Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου –ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ.
Προηγουμένως ο Δήμος είχε ήδη εκπονήσει το Σχέδιο Δράσης, το οποίο παρουσίασε αρχικά
για Δημόσια Διαβούλευση στην Ιστοσελίδα του Δήμου, στις 15-10-2010.
Η ολοκληρωμένη παρουσίαση του Σχεδίου έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου στις
17-12-2010. Το Σχέδιο προτείνει μέτρα σε διάφορους άξονες, μαζί με μία εκτίμηση του
κόστους για την εφαρμογή αυτών, όπως επίσης και της αναμενόμενης μείωσης των
εκπομπών από την υλοποίηση τους.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο Σχέδιο είναι:
-Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια με ταυτόχρονη ανάλυση
κόστους επένδυσης, εξοικονομούμενης ενέργειας, απόσβεσης επενδύσεων, τρόπων
χρηματοδότησης (είτε από εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, είτε από Ευρωπαϊκά) και θέσπιση
ανάλογων στόχων.
-Προτάσεις επεμβάσεων λύσεων στις ιδιωτικές κατοικίες και στον τριτογενή τομέα, με
εκτίμηση κόστους και εξοικονομούμενης ενέργειας και την εύρεση πιθανών πηγών
χρηματοδοτήσεων π.χ. “εξοικονομώ κατ’οίκον”.
-Προτάσεις λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με εκτίμηση του
κόστους και της εξοικονομούμενης ενέργειας.
-Κατάρτιση πλάνου για μία πολιτική ενεργειακά αποδοτικών προμηθειών/υπηρεσιών.
-Διερεύνηση λύσεων για τον τομέα των μεταφορών λ.χ προμήθεια καθαρών οχημάτων,
χρήση φίλτρων εκπομπής κτλ.
-Ανάπτυξη πλάνου για την ευαισθητοποίηση των δημοτών και του εργατικού δυναμικού με
στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς, αλλά και ενημέρωση των
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται εντός του ΟΤΑ για δυνατότητες επεμβάσεων
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εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις τους.
-Θέσπιση μέτρων παρακολούθησης του σχεδιασμού και επαναπροσδιορισμού των στόχων
σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο αποτελεί τμήμα μία ευρύτερης πολιτικής που έχει ως στόχο
την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Συλλέχθηκαν στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας στο Δήμο και συντάχθηκε η Βασική
Απογραφή Εκπομπών και το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε 157.419
τόνους CO2 ετησίως (έτος αναφοράς: 2008). Ο στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση
αυτών των εκπομπών κατά 31.484 τόνους μέχρι το έτος 2020.
Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε προβλέπει ενδεικτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης
ενέργειας από τους παρακάτω τομείς:
 Δημόσια κτίρια: Εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης συγκεκριμένων
δημοτικών κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Δήμου, προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού νέων
κτιρίων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δημοσίων
κτιρίων
 Δημοτικός φωτισμός: Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης για κάλυψη
των αναγκών σε δημοτικό φωτισμό
 Οικιακός & τριτογενής τομέας: Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών
και των επαγγελματιών της πόλης, Δράσεις διανομής λαμπτήρων
εξοικονόμησης ενέργειας, ενημέρωση για τα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
 Οχήματα & μεταφορές: Μελέτη για την μείωση των μετακινήσεων με
ιδιωτικά μέσα στο Λουτράκι, Προώθηση Eco-driving, Βελτίωση απόδοσης
δημοτικού στόλου οχημάτων, Σύνδεση Λουτρακίου με τον προαστιακό
σιδηρόδρομο.

Συνεπώς στην επόμενη 5ετία επιβάλλεται η υλοποίηση των δράσεων, όπως αυτές
απορρέουν από το ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ.
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Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η υλοποίηση της μελέτης εξοικονόμησης
και διαχείρισης στον Οδοφωτισμό, που εκπονήθηκε το 2014. Σύμφωνα με αυτή, μετά από
την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος σε
αλλαγή 6.000 φωτιστικών παλιάς τεχνολογίας με φωτιστικά τύπου LED. H αλλαγή αυτή θα
επιφέρει σημαντική βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας, σημαντική εξοικονόμηση
χρημάτων από την κατανάλωση και μεγάλη μείωση των απαιτήσεων συντήρησης του
εξοπλισμού. Η αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων θα επιφέρει μία μείωση της ισχύος κατά
75,66% και μία ετήσια εξοικονόμηση κατανάλωσης περί τις 2.230.000 kwh, η δε ετήσια
μείωση των ρύπων θα είναι περί τους 1.900 τόνους (πάνω από το 79%).

1.1.2.ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Δήμος έχει εγκαταστήσει ήδη 9 Φ/Σ στα
δώματα Δημοτικών Κτηρίων (7 από αυτά σε Σχολικά Κτήρια,1 στο Πνευματικό Κέντρο
Περαχώρας και 1 στο Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ
περίπου 70 κιλοβάτ, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη μείωση των εκπομπών του
Διοξειδίου του άνθρακα, με το παράλληλο έσοδο πώλησης ενέργειας στη ΔΕΗ.
Πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοπαραγωγής ενέργειας με συμψηφισμό
(NET METERING), με την εγκατάσταση νέων Φ/Σ στις στέγες των Δημοτικών Κτηρίων.
Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή
άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς
κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

1.1.2.ζ Πολιτική Προστασία
Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω,
ευρίσκεται σε μία ιδιαίτερη σεισμογενή περιοχή και συνάμα αφού περικλείεται από το
μεγάλο ορεινό όγκο των Γερανείων θα πρέπει να οργανώσει σε σωστή βάση το Αυτοτελές
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
Στις υποχρεώσεις του Αυτοτελούς Γραφείου συμπεριλαμβάνεται:
η σύνταξη και η επικαιροποίηση Σχεδίων Μνημονίων Ενεργειών για κάθε είδος κινδύνου
(πυρκαγιά, έκτακτα καιρικά φαινόμενα την χειμερινή περίοδο, σεισμοί), η σύγκλιση κατά
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καιρούς του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου,

η καταγραφή χώρων καταφυγής και

καταυλισμού του πληθυσμού, καθώς και η άμεση συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο
του Ν. Κορινθίας.
Στην είσοδο της Περαχώρας έχει εγκατασταθεί από το 2008 μόνιμο Πυροσβεστικό κλιμάκιο
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο Πυροσβεστικός Σταθμός χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου
από Δημοτικούς Πόρους και η συνεισφορά των ανδρών που το επανδρώνουν είναι
σημαντικότατη με άμεση απόκριση στο παραμικρό γεγονός εκδήλωσης φωτιάς στην
ευρύτερη περιοχή.
Στον Πυροσβεστικό Σταθμό Περαχώρας υπηρετούν 15 μόνιμοι Πυροσβέστες, 15
Πυροσβέστες πενταετούς θητείας και κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου
υπηρετούν και 5 Εποχικοί Πυροσβέστες. Επίσης υπάρχουν σε αυτόν μόνιμα και 7 οχήματα
διαφόρων χρήσεων.
Βέβαια εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία στον Δήμο των 2 άριστα οργανωμένων
Εθελοντικών Ομάδων Πυροπροστασίας, με ικανό αριθμό εκπαιδευμένων στελεχών, οι
οποίες έχουν άριστη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των αλλά και με όλες τις Εθελοντικές
Ομάδες Πυροπροστασίας της Κορινθίας:


Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου



Σύλλογος Πυροπροστασίας του Δάσους «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»

Επίσης υπάρχουν και καλά οργανωμένες εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας από
Εξωραϊστικούς Συλλόγους Οικισμών στη περιοχή του Δήμου.

1.1.2.η Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
Βασικοί

παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος στο Δήμο

αποτελούν ενδεικτικά:
 η παρουσία σημαντικών εν δυνάμει ρυπογόνων δραστηριοτήτων στα διοικητικά
όρια του και ιδιαίτερα στην Βιομηχανική Περιοχή της Δημοτικής Ενότητας των Αγίων
Θεοδώρων.

 οι πυρκαγιές: Η ευφλεκτότητα της ξηρής βλάστησης την καλοκαιρινή περίοδο και
της εύκολης διάδοσης της φωτιάς όταν οι καιρικές συνθήκες την ευνοούν, με
δεδομένο ότι ο Δήμος περικλείεται από το μεγάλο ορεινό όγκο των Γερανείων.
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 η εμφάνιση παραβατικών δράσεων (π.χ. παράνομη διάθεση αποβλήτων, απόρριψη
ογκωδών αντικειμένων, παράνομη υλοτομία, κ.α.)
 τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από τις κατά καιρούς έντονες βροχοπτώσεις με
την υπερχείλιση των ρεμμάτων, ιδιαίτερα στην Δ.Ε Λουτρακίου-Περαχώρας. Η
υλοποίηση του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας των ρεμμάτων Λουτρακίου
έχει σκοπό την θωράκιση της

ευρύτερης

περιοχής, την ανάπλαση των

παραρεμμάτιων περιοχών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
 η αρνητική επίδραση της βόσκησης και της υπερβόσκησης στη φυσική αναγέννηση
των δασικών οικοσυστημάτων.
 οι ραγδαίες αλλαγές στη χρήση της γης, που προκαλούνται από την επέκταση της
βιομηχανικής, αστικής και εμπορικής ζώνης έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της
φυσικής βλάστησης.
 Η μη ελεγχόμενη θήρα και η αλόγιστη θανάτωση άγριων ζώων αποτελεί μέγιστο
κίνδυνο για την πανίδα της περιοχής των Γερανείων.
 Χ.Α.Δ.Α. (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων): Υπάρχει στην θέση
Σκούρτιζα Λουτρακίου σε έκταση περίπου 125 στρεμμάτων και ξεκίνησε η
λειτουργία του το 1983 και σταμάτησε να λειτουργεί το 2013. Στο διάστημα
λειτουργίας του ΧΑΔΑ εκτιμάται ότι εναποτέθηκαν περί τις 260.000 τόνοι αστικών
αποβλήτων, με μέση ετήσια τιμή περίπου 22.380 τόνους. Ο υφιστάμενος όγκος
απορριμμάτων είναι περίπου 1.050.000 m3 από τα οποία τα 990.000 m3 είναι
απορρίμματα (73,3% οικιακά, 13,7% αδρανή-ογκώδη, 4,6% πράσινα και 8,4% ιλύες ).
Η εκτιμώμενη παραγωγή βιοαερίου στο ΧΑΔΑ δίνει μέγιστη παραγωγή 396,8 m3/h
(έτος 2014). Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, μαζί με 79 άλλους της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. Η αποκατάσταση
των 80 ΧΑΔΑ είναι ενταγμένο έργο στο ΕΠΕΡΑΑ, συνολικού προϋπολογισμού
30.742.739 ευρώ.

57

1.1.2. θ Αστικό Περιβάλλον

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Tροποποίηση του Γ.Π.Σ.
Σκοπός του προτεινόμενου τροποποιημένου ΓΠΣ είναι η διασφάλιση της οικιστικής
οργάνωσης των οικισμών και η ανακοπή της άναρχης δόμησης στην περιοχή του Δήμου, η
αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τη βελτίωση των υποδομών και τον έλεγχο των χρήσεων
γης και η προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση όλων των στοιχείων του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Το προτεινόμενο τροποποιημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας στοχεύει κυρίως στα ακόλουθα:
1. Στον καθορισμό των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τέως Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας.
2. Στον καθορισμό των μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του
Δήμου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημογραφικής εξέλιξης, τις
τοπικές ανάγκες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υφιστάμενες ή
υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα.
3. Στον προσδιορισμό των περιοχών του εξωαστικού χώρου, οι οποίες δεν πρόκειται να
πολεοδομηθούν.
4. Στην υπόδειξη των περιοχών εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση
τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων και τις σχετικές προγραμματικές
κατευθύνσεις.

Προτείνεται η οργάνωση σε έξι χωρικές ενότητες με βάση το ανάγλυφο του εδάφους και
την διαμορφωμένη οικιστική ανάπτυξη ως εξής:
1. Χωρική Ενότητα Λουτρακίου
Περιλαμβάνεται ο αρχικός οικισμός του Λουτρακίου (με την επέκταση του έτους 1979),
τμήμα της περιοχής του υδροφόρου ορίζοντα (Προστατευόμενη Περιοχή), και η οικιστική
διάχυση στην εκτός Σχεδίου Περιοχή μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου και μέχρι την βιοτεχνική
περιοχή στο Καρμπουνάρι.
2. Χωρική Ενότητα Ισθμίων

58

Αναπτύσσεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Ισθμού της Κορίνθου, εκατέρωθεν του Ισθμού
και εκατέρωθεν του Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών Κορίνθου. Στην Ενότητα αυτή
περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ίσθμια, Κυρά Βρύση, Παλαιό Καλαμάκι, Άγιος Χαράλαμπος και
οι παραθεριστικοί οικισμοί Κάβος, Άρης και Παράδεισος.
3. Χωρική Ενότητα Περαχώρας
Περιλαμβάνεται ο οικισμός της Περαχώρας, η περιοχή γύρω από την Λίμνη Βουλιαγμένης, ο
Αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου, και η περιοχή επί του Κορινθιακού κόλπου μέχρι τον
όρμο της Μυλοκοπής και οι επί μέρους οικιστικές αναπτύξεις παραθεριστικής κατοικίας
μέχρι το Poseidon Resort .
4. Χωρική Ενότητα Σχίνου
Περιλαμβάνονται οι οικισμοί Σχίνου, Αγίας Σωτήρας, Όρμου Σχίνου - Αλμυρά, και η περιοχή
που εκτείνεται από τον όρμο της Μυλοκοπής, ο όρμο της Αγίας Σωτήρας μέχρι τα διοικητικά
όρια του Δήμου Λουτρακίου με τον Δήμο Μεγαρέων (περιοχή κυρίως με δάση και δασικές
εκτάσεις).
5. Χωρική Ενότητα Όρους Γερανείων
Αποτελείται από τον ορεινό όγκο των Γερανείων, περιοχή με έντονο ορεινό ανάγλυφο και
ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς περιλαμβάνει και την θεσμοθετημένη
Ζώνη προστασίας της φύσης (NATURA). Στη Χωρική Ενότητα αυτή περιλαμβάνεται ο
οικισμός Πίσια, αναπτύξεις ιερών μονών προσκυνηματικού χαρακτήρα και τμήμα του
Υδροφόρου Ορίζοντα και εκτείνεται μέχρι τα όρια του Ν. Αττικής.
6. Χωρική Ενότητα Νότιας περιοχής Ορεινού όγκου Γερανείων
(Δασική περιοχή στους πρόποδες του όρους των Γερανείων)
Περιλαμβάνεται το ανατολικό τμήμα του Υδροφόρου Ορίζοντα Νερού Λουτρακίου μέχρι τα
διοικητικά όρια με τον Δήμο Αγ. Θεοδώρων. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι
παραθεριστικοί οικισμοί Ειρήνης και Καλλιθέας.

Τα προτεινόμενα έργα, που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος εφαρμογής
του Γ.Π.Σ., διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
• Έργα αναπλάσεων, κηποτεχνικών εργασιών και φυτεύσεων
• Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης
• Κοινωνικός Εξοπλισμός – Κοινόχρηστοι Χώροι
• Τεχνική Υποδομή – Δίκτυα
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Διαμορφώνονται τρία σενάρια παρέμβασης στον χώρο σε συνάρτηση με τη δυναμική
ανάπτυξης των επιμέρους τομέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις επιπτώσεις στο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου
Λουτρακίου:
 Ήπια ανάπτυξη (με χαμηλούς ρυθμούς)
 Δυναμική ανάπτυξη (με έντονους ρυθμούς)
 Μηδενικό σενάριο (χωρίς να παρέμβουμε στον χώρο)
Με βάση τις σημερινές συγκυρίες οικονομικής κατάστασης της Χώρας κρίνεται σκόπιμο να
επιλεγεί συνδυασμός των 2 σεναρίων (ήπιας και δυναμικής ανάπτυξης) κατά τομείς ως
εξής:
 Ήπιας ανάπτυξης για προγράμματα ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας και
 Ήπιας ανάπτυξης στον τομέα των Τουριστικών Εγκαταστάσεων με αναβάθμιση των
προδιαγραφών και κατά συνέπεια του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος
 Δυναμικής

ανάπτυξης

για

επαγγελματικές

βιοτεχνικές

και

βιομηχανικές

εγκαταστάσεις προκειμένου να δοθεί προοπτική οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση
της απασχόλησης των κατοίκων της Ευρύτερης περιοχής
 Δυναμικής ανάπτυξης στον τομέα προγραμμάτων ανάπλασης και αναβάθμισης της
Ζώνης προστασίας του Υδροφόρου Ορίζοντα Λουτρακίου

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Γ.Π.Σ.
Βασική

αρχή

της

πρότασης

για

την

οργάνωση

της

περιοχής

του

(Καποδιστριακού) ∆ήµου Αγίων Θεοδώρων δηλαδή της (Καλλικρατικής) ∆ηµοτικής
Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του ∆ήµου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, είναι η
δηµιουργία συνθηκών «βιώσιµης ανάπτυξης» δηλαδή πολεοδοµικής, παραγωγικής
κλπ ανάπτυξης η οποία, σε βάθος χρόνου, να µην οδηγεί στην υποβάθµιση της
ποιότητας

ζωής

και

στην

καταστροφή

του

περιβάλλοντος

και

των

πλουτοπαραγωγικών πόρων.
Οι Άγιοι Θεόδωροι είναι ένας πρώην Καποδιστριακός δήµος και νυν δηµοτική κοινότητα
του ∆ήµου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, µε έδρα τον οµώνυµο οικισµό, ο οποίος είναι ο
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µοναδικός

οικισµός

στα

διοικητικά

όρια

του

δήµου.

Ο ρόλος των Αγίων Θεοδώρων σε χωροταξικό επίπεδο χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω
παραµέτρους:


Οι Αγ. Θεόδωροι είναι µία πληθυσµιακά δυναµική δηµοτική κοινότητα πολύ
πιο δυναµική από οποιαδήποτε άλλη της Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας.



Η γεωγραφική της θέση γειτνιάζει µε το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα των Αθηνών και
τις βιοµηχανίες του Θριάσιου, από τη µια πλευρά, και µε την Κόρινθο από την άλλη.



Ένα σηµαντικό τµήµα της έκτασης της δηµοτικής κοινότητας είναι ορεινό και
δασωµένο καταλαµβάνοντας ένα σηµαντικό τµήµα των Γερανείων, µέρος του
οποίου περιλαµβάνεται σε προστατευόµενη περιοχή ενταγµένη στον εθνικό
κατάλογο περιοχών NATURA 2000.



Οι µη δασικές (γεωργικές, δοµηµένες κλπ) εκτάσεις περιορίζονται, σχεδόν στο
σύνολό τους, στις νότιες υπώρειες των Γερανείων, µέχρι τον Σαρωνικό κόλπο και
διαµελίζονται από πολλά και βαθιά ρέµατα.



Η δηµοτική κοινότητα έχει υποστεί και υφίσταται τα αποτελέσµατα της
«πολιτικής των κινήτρων» που υιοθετήθηκαν µεταπολεµικά. Έτσι, ενώ κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του ‘70 αναπτύχθηκε δυναµικά στην περιοχή ο
δευτερογενής τοµέας µε την εγκατάσταση σηµαντικών βιοµηχανιών, η ύφεση στη
δεκαετία 1981 –1991 στον δευτερογενή τοµέα και η συρρίκνωση του πρωτογενούς,
οδήγησαν σε αύξηση του τριτογενούς τοµέα και της ανεργίας.



Η υπάρχουσα και η υπό κατασκευή τεχνική υποδοµή (Νέα Εθνική Οδός, Νέα
Σιδηροδροµική Γραµµή, αποχέτευση, δίκτυο φυσικού αερίου κλπ) επηρεάζουν και
θα επηρεάσουν σηµαντικά την ανάπτυξη της περιοχής.



Ο τοµέας του τουρισµού εµφανίζεται προβληµατικός ενώ σηµαντικός παράγοντας
αναπτυξιακής διάστασης είναι η παραθεριστική κατοικία που σε σηµαντικό βαθµό
στηρίζεται σε διαδικασίες αυθαίρετης δόµησης.

Το µοντέλο χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας
γενικές

αρχές

ή

κατευθύνσεις,

οι

κυριώτερες

των

ακολουθεί ορισµένες

οποίων

αναφέρονται

στη

συνέχεια:
1. Ο οικισµός είναι και θα συνεχίσει να είναι, τουλάχιστον µέχρι το έτος
στόχο (2026) αυτής της µελέτης, µονοκεντρικός οικισµός. Γι’ αυτό οι επεκτάσεις

61

πρώτης κατοικίας πρέπει να χωροθετούνται γύρω από τον υπάρχοντα οικισµό, ώστε
να εξυπηρετούνται καλύτερα από τις λειτουργίες του υπάρχοντος πολεοδοµικού
κέντρου.

2. Οι

περιοχές

δεύτερης

που

κατοικίας

προτείνονται

περιλαµβάνουν

για
τους

πολεοδόµηση
ήδη

ως

περιοχές

διαµορφωµένους

οικιστικούς

πυρήνες, µε εξαίρεση αυτούς που, για νοµικούς, λειτουργικούς ή περιβαλλοντικούς
λόγους (π.χ. εντός δασικών εκτάσεων, δίπλα στα διυλιστήρια κλπ), δεν µπορούν να
ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως. Η έκταση στην θέση «Σουσάκι» µε εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο (ΦΕΚ 13∆/1965) προτείνεται ως περιοχή β’ (παραθεριστικής)
κατοικίας.

3. Η

παραθαλάσσια

ζώνη

δεν

επιβαρύνεται

µε

δόµηση

σε

όλο

το

µήκος της και µε το, κατά το δυνατό, µεγαλύτερο πλάτος, ώστε να µπορεί να
εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους λουόµενους παραθεριστές.
4. ∆ιασφαλίζονται

ικανοποιητικές

προσβάσεις

από

τις

παραθεριστικές περιοχές που χωροθετούνται επάνω από τη νέα Εθνική Οδό και τη
νέα σιδηροδροµική γραµµή προς το κέντρο του οικισµού, προς την ακτή, προς τον
σταθµό του προαστιακού σιδηροδρόµου και προς τους κόµβους της Νέας Εθνικής
Οδού
5. ∆ιασφαλίζονται

χώροι

στάθµευσης

κοντά

ή

µέσα

στον

οικισµό,

κατά µήκος της ακτής και στον σταθµό του Προαστιακού Σιδηρόδροµου.
6. Καθορίζονται

και

οργανώνονται

πολεοδοµικά

οι

περιοχές

µεταποιητικών µονάδων στο Σουσάκι ως περιοχή παραγωγικών εγκαταστάσεων
υψηλής όχλησης (νότια της νέας Εθνικής Οδού) και ως περιοχή παραγωγικών
δραστηριοτήτων χαµηλής και µέσης όχλησης (βόρεια της νέας Εθνικής Οδού)
7. Οι

µεταποιητικές

χρήσεις

περιβάλλονται

από

ζώνες

προστασίας

για να περιοριστεί κατά το δυνατόν η όχληση που προκαλούν.
8. Περιοχές

προστασίας

της

φύσης

ή

στοιχείων

του

φυσικού

περιβάλλοντος οριοθετούνται σε θέσεις που έχουν αναγνωριστεί αξιόλογα
οικοσυστήµατα και στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως είναι η περιοχή που
περιλαµβάνεται στην περιοχή “Natura” των Γερανείων, η περιοχή του ηφαιστείου
στο Σουσάκι, τα σηµαντικά ρέµατα της περιοχής κλπ.
9. Περιαστική

δασική

ζώνη

µε

ειδικούς

όρους

προστασίας

ορίζεται

σε

επαφή µε τις περιοχές β΄ κατοικίας ώστε να διασφαλιστεί από την αυθαίρετη
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δόµηση και την υποβάθµιση ο κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτών ως περιαστικών
περιοχών υπαίθριας – δασικής αναψυχής.
10. Κατοχυρώνεται

και

στο

πλαίσιο

του

Γενικού

Πολεοδοµικού

Σχεδίου

η

προστασία των θεσµοθετηµένων αρχαιολογικών χώρων ή των µεµονωµένων
κηρυγµένων ή αναγνωρισµένων µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς.

1.1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1.1.3.α. Κοινωνική Πολιτική
Η

Κοινωνική

Πολιτική

από

πλευράς

Δήμου

αναφέρεται

στην

καταγραφή, ιεράρχηση και κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών μέσα από
σύνολα ρυθμίσεων ή και παροχών σε τομείς όπως:

 η εξομάλυνση των ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων που αφορούν τις
συνθήκες διαβίωσης των λιγότερο ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων

 η βελτίωση των όρων ζωής και η υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του τοπικού
πληθυσμού

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος επιβάλλεται να

αναπτύξει πρωτοβουλίες/δράσεις για την

υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας προγράμματα και δράσεις κοινωνικής υποστήριξης σε όλες τις περιοχές του
Δήμου.
Οι υπηρεσίες του

Δήμου

που εμπλέκονται στο

σχεδιασμό

και υλοποίηση

προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πρόνοιας
είναι:


Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου



Ο

Δημοτικός

Οργανισμός

Κοινωνικής

Προστασίας

Αλληλεγγύης

και

Παιδείας(ΔΟ.ΚΟ.Π.Α.Π)
Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας υπάρχουν οι εξής υποδομές:
-

1 Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Λουτράκι.
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-

2 Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στο Λουτράκι.

-

1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Λουτράκι.

-

1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους.

-

3 Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί στο Λουτράκι.

-

1 Δημοτικό Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στους Αγίους Θεοδώρους.

-

1 Ιδιωτικός Οίκος Ευγηρίας στο Λουτράκι.

-

1 Δημοτικός Χώρος για απασχόληση των ΑΜΕΑ στο Λουτράκι.

-

1 Λέσχη Φιλίας στο Λουτράκι

ΥΓΕΙΑ
Στην περιοχή του Δήμου λειτουργεί Κέντρο Υγείας, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες
υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση. Το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κορίνθου βρίσκεται σε
απόσταση οκτώ περίπου χιλιομέτρων από την πόλη του Λουτρακίου, ενώ στο Δήμο
λειτουργούν Δημοτικά ιατρεία, 3 Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρο αιμοκάθαρσης και το
Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης.

Ο Δήμος συμμετέχει στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (
ΕΔΔΥΠΠΥ), που είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στο Δίκτυο των
Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
Το Δίκτυο αυτό έχει προέλθει από τη συνένωση τριών Δικτύων Δήμων τα οποία ήσαν: Το
Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α, και το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας. Στο
ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχουν μέχρι στιγμής 159 Καλλικρατικοί Δήμοι από όλη τη χώρα.
Η ένταξη του Δήμου μας στο Δίκτυο αυτό θα ωφελήσει τον Δήμο μας διότι:
1. Ο Δήμος μας θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει
αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του περιβάλλοντος των
πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
2. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές
πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της
υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.

64

3. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Ο Δήμος μας μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση
και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
5. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία» και θα
προβάλλει τις δράσεις του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.
6.Ο Δήμος μας θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του
ΕΔΔΥΠΠΥ.
7. Ο Δήμος μας θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις
συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
9. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Δικτύου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Στον Δήμο λειτουργεί η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου και κατά το 2014-15
χορηγούνται τρόφιμα, κάθε δεύτερη εβδομάδα, σε 110 οικονομικά αδύνατα Νοικοκυριά
που διαβιούν στις διάφορες περιοχές του Δήμου. Η Επιλογή των δικαιούχων γίνεται με
αυστηρά κοινωνικά κριτήρια.
Η προμήθεια των τροφίμων έχει γίνει κατά το πλείστον από Δημοτικούς Πόρους, καθώς και
από την ενίσχυσή του με σημαντικές χορηγίες Εταιρειών και Επιχειρήσεων που
δραστηροποιούνται στα Διοικητικά όρια του Δήμου, αλλά και μεμονωμένων Πολιτών.
Επίσης κατά την διάρκεια του έτους συλλέγονται και διάφορα τρόφιμα μέσα από
οργανωμένες εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.
Τέλος ανάλογα προγράμματα διάθεσης τροφίμων αλλά και δωρεάν σίτισης οργανώνονται
από τις κατά τόπους Ενορίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
Ο Δήμος συμμετέχει μαζί με άλλους Εταίρους σε Κοινωνικές Συμπράξεις σ τ α π λ α ί σ ι α
τ ο υ «Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD) και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 2014-2020»
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για την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισµό ύψους 330.555.921,00 ευρώ
για την επιλέξιµη χρηµατοδοτική περίοδο (2014-2020), θα διανέµει, στοχευµένα,
υλική βοήθεια και θα παρέχει συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάµωσης
σε:


Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή
κινδύνου φτώχειας



Νοικοκυριά µε παιδιά, και ιδιαιτέρως τα µονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα,
νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης



Πολυµελείς Οικογένειες



Άστεγους



Για τα µέλη των ανωτέρω κατηγοριών νοικοκυριών µε αναπηρία (ΑµεΑ) το ΕΠ
περιλαµβάνει ειδικές πρόνοιες προσβασιµότητας / διευκολύνσεων παροχής της
υλικής συνδροµής

Η υλική βοήθεια και οι συνοδευτικές δράσεις αφορούν:
α) ∆ιανοµή τροφίµων (µακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιµα για
βρέφη).
β) ∆ιανοµή βασικών υλικών αγαθών (ρουχισµός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως
αστέγους

–

είδη

καθαρισµού

και

προσωπικής

υγιεινής,

παιδικά

είδη/βιβλία,

παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισµός κλπ). γ) Παροχή συνοδευτικών µέτρων. Ενδεικτικά
συνοδευτικά µέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, είναι τα εξής:


Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης
παιδιών σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε µονήρη άτοµα).



∆ιατροφικές συµβουλές (και συµβουλές υγιεινής διατροφής)



Συµβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού



Υπηρεσίες

κοινωνικοποίησης

παιδιών

(π.χ.

πρόσβαση

σε

αθλητικές

δραστηριότητες κλπ)


Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και
επαρκείς και κατάλληλους χώρους για µελέτη για τα παιδιά / ωφελούµενους.



Υλοποίηση πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για
παιδιά

ωφελούµενους

(π.χ.

θεατρικές

παραστάσεις

αλλά

και

θεατρικά

εργαστήρια για παιδιά).
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Εκδροµές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).



Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν
έχουν σχετική πρόσβαση

Στις 26-2-2015 ανακοίνωσε η Π.Ε. Κορινθίας την έκθεση πεπραγμένων:

1. Η Καταγραφή της κατάστασης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ως
προς την χωρική κατανομή των δυνητικά ωφελούμενων σε επίπεδο Δήμου
αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα:

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ – Κίνδυνος Φτώχειας (34,7%)
Δήμος

Δήμος Λουτρακίου
- Αγ. Θεοδώρων Περαχώρας
Δήμος Κορινθίων

21.221

14,63

Αριθμός ατόμων
σε
κίνδυνο φτώχειας
7.342

58.192

40,11

20.134

4,55

Δήμος Βέλου Βόχας

19.027

13,11

6.583

13,92

Δήμος Νεμέας

6.483

4,47

2.243

1,55

17.365

11,97

6.008

4,15

22.794

11,97

7.887

5,45

145.082

100

50.198

34,7

Δήμος
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
Δήμος Σικυωνίων
Σύνολο

Μόνιμος
Πληθυσμός

%

%

5,08

Για την ομάδα στόχου του προγράμματος δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ως προς τον
αριθμό κατά Δήμο, ούτε κατά Περιφερειακή Ενότητα, τουλάχιστον από την αρμόδια αρχή
που είναι η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η έρευνα που διενεργείται για τις συνθήκες
διαβίωσης στην Ελλάδα, η οποία συμπεριλαμβάνει τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό, υιοθετεί δειγματολιπτική μέθοδο η οποία εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο,
κατά συνέπεια τίθεται θέμα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων σε επίπεδο Δήμων,
Περιφερειακών Ενοτήτων, ακόμα και σε επίπεδο Περιφερειών, επειδή δεν μπορεί να
διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των στοιχειών στα αντίστοιχα επίπεδα ανάλυσης.
Κατά συνέπεια, η καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ως προς τη
χωρική κατανομή των δυνητικά ωφελούμενων σε επίπεδο Δήμου, θα στηριχτεί σε
συνδυασμό στοιχείων
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2. Τα στοιχεία που αφορούν στους ωφελούμενους που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα
Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του (2013), το οποίο αντικαθιστά το
παρόν πρόγραμμα, μετά από τη σχετική επεξεργασία των δεδομένων κατά Δήμο
προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:
Δήμος

Εγκριση

%

Δήμος Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων Περαχώρας
Δήμος Κορινθίων

1.246

9,53

5.850

44,73

Δήμος Βέλου - Βόχας

2.031

15,53

Δήμος Νεμέας

1.049

8,02

Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
Δήμος Σικυωνίων

624

4,77

2.202

16,84

Σύνολο

13.079

100

3. Τέλος, ως προς τον συνολικό αριθμό δυνητικά ωφελούμενων σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, λαμβάνουμε υπόψη τόσο τα στοιχεία που
αφορούν το πληθυσμό των ΡΟΜΑ, όσο και των κατόχων βιβλιαρίων ανασφαλίστων,
καθώς και τα στοιχεία του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το οποίο αντικαθιστά το παρόν
πρόγραμμα), επειδή είναι τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα, ειδικά ως προς τη χωρική
κατανομή των ωφελούμενων κατά Δήμο. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων που
προκύπτει είναι: 11.229 + 29 άστεγοι (οι οποίοι δεν προσμετρήθηκαν στο σύνολο) =
11.258( Οι ωφελούμενοι στον Δήμο μας θα είναι συνολικά 974 άτομα).
Ο εν λόγω συνολικός αριθμός δυνητικών ωφελούμενων αποτελεί 7,76% του
συνολικού μόνιμου πληθυσμού της Π.Ε. Κορινθίας, καθιστώντας το ελάχιστα πιο
πάνω από το 7% που ορίζει το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, το οποίο αποτελεί
και το πλαίσιο του ΕΠ-Ι. Τα παραπάνω στοιχεία μετά τον καθορισμό των κριτηρίων
των τελικών δικαιούχων του προγράμματος ΤΕΒΑ ενδέχεται να παρουσιάσουν
αποκλίσεις.
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Α.Μ.Ε.Α
Η προσβασιμότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αλλά και
σε κάθε εμποδιζόμενο άτομο, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με στοχευόμενα μέτρα και
δράσεις τα προσεχή χρόνια. Ο Δήμος οφείλει να εργαστεί προς την προώθηση, κατεύθυνση
και συντονισμό των ενεργειών, καθώς και τη παρακολούθηση και τον έλεγχο των
εκτελούμενων έργων, για την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που
προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.
Είναι σημαντικό να μπορούν όλα αυτά τα εμποδιζόμενα άτομα να κινούνται εύκολα και με
ασφάλεια σε όλους τους Δημόσιους και Κοινόχρηστους Χώρους.
Ενα σημαντικό και συνάμα καινοτόμο βήμα για την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση των
ΑΜΕΑ στην θάλασσα είναι η τοποθέτηση το καλοκαίρι του 2015, στο λιμανάκι του
Λουτρακίου, ενός μη μόνιμου μηχανισμού πρόσβασης στην θάλασσα. Ο μηχανισμός που θα
εγκατασταθεί προορίζεται να παρέχει σε κινητικά ανάπηρους ή σε άτομα τα οποία εν γένει
είναι περιορισμένης κινητικότητας, τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στην θάλασσα,
χωρίς όμως να δυσχεραίνεται η διέλευση των υπολοίπων χρηστών-επισκεπτών. Για τον
λόγο αυτό ο μηχανισμός θα καταλαμβάνει όσο το δυνατόν το μικρότερο δυνατόν χώρο, θα
είναι εύκολος στην χρήση, χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση των χρηστών
και θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες ή και στους συνοδούς
τους. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού ΛουτρακίουΠεραχώρας

1.1.3.β Παιδεία-Εκπαίδευση
Στον τομέα της Εκπαίδευσης υπάρχουν οι εξής υποδομές:
-

10 Δημόσια Νηπιαγωγεία.

-

2 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία.

-

7 Δημόσια Δημοτικά.

-

1 Ιδιωτικό Δημοτικό.

-

4 Δημόσια Γυμνάσια.

-

3 Ιδιωτικά Γυμνάσια.

-

2 Δημόσια Γενικά Λύκεια.
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-

3 Ιδιωτικά Γενικά Λύκεια.

-

1 Δημόσιο Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

-

1 Δημόσιο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο.

-

1 Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο Δήμος στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων, εκτός από την αρμοδιότητα για την
συντήρηση και την όποια αναγκαία επισκευή των εκπαιδευτικών μονάδων, που βρίσκονται
εντός των γεωγραφικών ορίων του έχει και την αρμοδιότητα για την

απαραίτητη

δημιουργία και νέων εκπαιδευτικών μονάδων. Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας
προχώρησε στην κατασκευή του 1ου Νηπιαγωγείου στο Λουτράκι, με χρηματοδότηση από
το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2007-13, το οποίο και λειτουργεί από τις αρχές του 2015.
Ηδη κατασκευάζεται και το Νέο Λύκειο Λουτρακίου, με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π.
Πελοποννήσου 2007-13, το οποίο και προβλέπεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2016.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει την μελέτη για το νέο Δημοτικό Ισθμίας, ο
φάκελος για χρηματοδότηση θα κατατεθεί σε πρόγραμμα του Σ.Ε.Σ. 2014-20.
Τέλος σε ότι αφορά τη κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, αναζητείται κατάλληλος χώρος
στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων για την ανέγερση του Λυκείου, καθώς και χώρος για την ανέγερση
του 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου.

1.1.3.γ Πολιτισμός
Στον τομέα του Πολιτισμού η πολιτιστική υποδομή του Δήμου Λουτρακίου – ΠεραχώραςΑγίων Θεοδώρων αποτελείται από:
α) Το Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, στο οποίο στεγάζονται μουσική σχολή, φιλαρμονική,
βιβλιοθήκη, τμήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και σε παραδοσιακούς ελληνικούς
και ξένους σύγχρονους χορούς.
β) Το Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Περαχώρας, το οποίο αποτελεί έναν σύγχρονο
πολιτιστικό πολυχώρο και το οποίο αναμένεται να δοθεί έτοιμο προς χρήση μέσα στο
2015.
γ) Η νέα Βιβλιοθήκη Λουτρακίου , ένα επιδεικτικό κτήριο στο οποίο έχουν τύχει εφαρμογής
μία σειρά από σύγχρονα βιοκλιματικά στοιχεία (ενεργειακός τοίχος ΤROBE, φύτευση
δώματος κ.α) και το οποίο αποτελεί κατά καιρούς σημείο αναφοράς και εκπαίδευσης από
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το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Η λειτουργία του προβλέπεται να γίνει
εντός του 2015 και υπάρχει η πρόβλεψη να λειτουργήσει, εκτός από κλασσική Βιβλιοθήκη
και ως Ηλεκτρονική, με Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιβλιοθήκης. Είναι η
βιβλιοθήκη του μέλλοντος, που δεν δανείζει μόνο βιβλία, περιοδικά, αλλά θα είναι δυνατόν
να γίνονται μαθήματα εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες, με πρόσβαση σε μεγάλη
πλατφόρμα δεδομένων. Στον

εσωτερικό χώρο της Βιβλιοθήκης θα είναι δυνατή η

διεξαγωγή διαδραστικών μαθημάτων και να λειτουργήσουν προγράμματα Επιμόρφωσης
Ενηλίκων, τα οποία θα υλοποιηθούν από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας.
δ) Το «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι με μεγάλη προσφορά, εκτός από
την συμβολή στη Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και στα Πολιτιστικά δρώμενα
του Τόπου και όχι μόνο, με μία σειρά από επιτυχημένες Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ένα
ευρύ φάσμα του Πολιτιστικού Γίγνεσθαι. Εκτενής αναφορά στο Συνεδριακό Κέντρο γίνεται
στις σελίδες 102-103.

ε) Το κτίριο των Ιαματικών Πηγών (Ποσιθεραπευτήριο) στο Λουτράκι έτους κατασκευής
1934. Ενα από τα ωραιότερα κτίρια της νεότερης Ελλάδας, έργο του Πικιώνη και
φιλοτεχνημένο με ψηφιδωτά του Στέφανου Ξενόπουλου, δείγμα μιας πρώιμης (και χωρίς
μεγάλη συνέχεια) προσπάθειας δημιουργίας ενός εθνικού στυλ.

Αρχαιολογικοί Χώροι-Μνημεία
Στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων υπάρχουν σημαντικοί χώροι
αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας:
 Αρχαία Δίολκος στον Ισθμό της Κορίνθου με ζώνη προστασίας 30μ εκατέρωθεν των
σωζόμενων τμημάτων (ΦΕΚ 605/Β/16.9.1965)
 Λίμνη Βουλιαγμένης(ΦΕΚ 589/Β/29.6.1991)
 Ύψωμα «Παναγιά» Ασπροκάμπου στην Περαχώρα (ΦΕΚ 195/Β/26.2.1980)
 Ηραίο Περαχώρας (ΦΕΚ 589/Β/29.6.1991, ΦΕΚ 1370/Β/18.10.2001, ΦΕΚ Α.Α.Π.
77/14.3.2013)
 Ναϋδριον Αγίου Αθανασίου Πισίων

(ΥΑ

15904/24‐11‐1962,1962 ΦΕΚ

473/Β/17‐12‐1962)
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 Ερείπια υστερορωμαϊκού λουτρού «Πους Μεϊντανή»

ανατολικώς του

Λουτρακίου (ΥΑ 15904/24‐11‐1962, ΦΕΚ 473/Β/17‐12‐1962)
 Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Μεγ.

Μυλοκοπής

(ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13‐11‐1995, ΦΕΚ

1088/Β/29‐12‐1995

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22‐5‐1998, ΦΕΚ

646/Β/26‐6‐1998,

ΥΑ

ΥΠΠΟ /ΓΔΑΠΚ /ΑΡΧ /Α 1 /Φ 41/428 13/2830/2‐9‐200 3 , ΦΕΚ1 4 9 8 /Β /10‐ 10‐ 2003)
 Ναϋδριον Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλκυονίδες (ΥΑ 15 904/24‐ 1 1‐ 19 6 2 ‐ ΦΕΚ 4 7 3
/Β /17‐ 1 2‐1 9 62)
 Νησί Δασκαλειό Αλκυονίδες (ΥΑ 3888/21‐ 2‐ 1 9 6 7 , ΦΕΚ 1 68 /Β / 9‐ 3‐ 1 9 6 7)
 Ι . Μονή Θεοτόκου Καλών Νησιών Αλκυονίδες (ΥΑ 1 0 9 7 6 / 1 6‐ 5‐ 1 9 6 7 , ΦΕΚ 3
53 /Β /31‐ 5‐ 1 9 6 7)
 Ι . Ναός Αγίου Ανδρέα(ΥΑ 1 5 9 0 4/ 2 4‐ 1 1‐ 1 9 6 2 , ΦΕΚ 4 7 3 /Β / 1 7‐12‐1962)
 Ναϋδριον της Θεοτόκου στον Ασπρόκαμπο ( ΥΑ 1 5 9 0 4/ 2 4‐ 1 1‐ 1 9 6 2 , ΦΕΚ
4 7 3 /Β / 1 7‐12‐1962)
 Ναός Αγ.Νικολάου Μαλαγάρη Ασπρόκαμπος
(ΥΑ 13626/655,1953, ΦΕΚ 60440/2644,204/Β/21‐9‐1622/17-8-1953)
 Αρχαιολογικός χώρος

(αρχαία Οινόη)

Ασπρόκαμπος

«ΠαναγιάΎψωμα

»

(ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/57166/2853/17‐10‐1975, ΦΕΚ 195/Β/26‐2‐1980)
 Ασκητήριον Οσίου Παταπίου στα Γεράνεια

(ΥΑ

15904/24‐11‐1962,1962 ΦΕΚ

473/Β/17‐12‐1962)
 Ι. Ναός Ταξιαρχών Περαχώρα

(ΥΑ

15904/24‐11‐1962, ΦΕΚ

473/Β/17‐12‐1962

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/25567/672/15‐5‐1981, ΦΕΚ 309/Β/29‐5‐1981)
 Ναϋδριον Αγίου Δημητρίου

Περαχώρα

(ΥΑ

15904/24‐11‐1962,1962 ΦΕΚ

473/Β/17‐12‐1962)
 Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής Πίσια

(ΥΑ

15904/24‐11‐1962, ΦΕΚ

473/Β/17‐12‐

1962, ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/25567/672/15‐5‐1981, ΦΕΚ 309/Β/29‐5‐1981)
 Ναϋδριον Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σχίνος (ΥΑ 1 5 9 0 4/ 2 4‐ 1 1‐ 1 9 6 2
, ΦΕΚ 4 7 3 /Β / 1 7‐ 1 2‐1 9 62,ΥΑ ΥΠΠΕ /ΑΡΧ /Β 1 /Φ 31/25567/672/15‐ 5‐
1 9 8 1 , ΦΕΚ 3 0 9/Β /29‐ 5‐ 1 9 8 1)
 Ιουστινιάνεια διίσθμια οχύρωση που βρίσκεται νοτίως της Νέας Εθνικής Οδού
Αθηνών Πατρών (ΦΕΚ Α.Α.Π. 369/26.11.2012, ΦΕΚ 737/Β/04.08.1980)
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 Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμίας, όπου και το αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας (ΦΕΚ
Α.Α.Π. 369/26.11.2012, ΦΕΚ 737/Β/04.08.1980)
 Το στάδιο των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων στα νοτιοανατολικά του
ανωτέρου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ Α.Α.Π. 369/26.11.2012)
 Ο εντοπισμένος οικισμός στο λόφο Ράχη (ΦΕΚ Α.Α.Π. 369/26.11.2012)
 Το μυκηναϊκό τεχνικό έργο, αναφερόμενο ως «Κυκλώπειο τείχος» (ΦΕΚ Α.Α.Π.
369/26.11.2012)
 Οι αρχαιότητες που έχουν εντοπιστεί στον οικισμό Κυρά Βρύση και κυρίως το
αψιδωτό κτίριο της πρώιμης υστεροελλαδικής εποχής των οικιστικών καταλοίπων
και τμήματος αρχαίας οδού (ΦΕΚ Α.Α.Π. 369/26.11.2012)
 Αρχαία οδός και παρόδια μνημεία προς την αρχαία Κόρινθο (ΦΕΚ Α.Α.Π.
369/26.11.2012)
 Το ηρώο που αναφέρεται ως «west foundation» (ΦΕΚ Α.Α.Π. 69/26.11.2012)
 Ακρόπολη Ισθμίας στην Κυρά Βρύση – Ακροκόρινθος με ζώνη προστασίας όλο το
ύψωμα (ΦΕΚ 605Β-16/9/1965)
 Τα λείψανα του Ιερού του Ποσειδώνα εκ της Κυράς την Βρύση (ΦΕΚ 605Β16/9/1965)
 Άγιοι Θεόδωροι (Αρχαίος Κρομμυών)(ΥΑ 15904/24‐11‐1962,ΦΕΚ 473/Β/17‐12‐1962)
 Αρχαίος οικισμός (ΥΑ 16307/9‐9‐1965, ΦΕΚ 605/Β/16‐9‐1965)
 Αρχαιολογικός Χώρος Ι. Μονής Παναγίας Πραθίου(ΥΑ 15904/24‐11‐1962, ΦΕΚ 473/Β/
17‐12‐1962,ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/16278/431/23‐4‐2000, ΦΕΚ 613/Β/10‐5‐2000,ΥΑ
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36288/1794π.ε./17‐10‐2001, ΦΕΚ 1414/Β/22‐10‐2001,ΥΑ ΥΠΠΟ/Α
ΡΧ/Β1/Φ31/24185/751/15‐10‐2001, ΦΕΚ 1468/Β/26‐10‐2001,ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/
55538/1804/15‐10‐2001, ΦΕΚ 1491/Β/6‐11‐2001)
 Σιδηροδρομικός Σταθμός(ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1010‐1088/28818/13‐5‐1985, ΦΕΚ 391/Β/
25‐6‐1985)
Ο Δήμος έχει την ευθύνη για την συντήρηση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και
μνημείων και για την ήπια αξιοποίηση και ανάδειξή τους, ώστε να αποτελούν πλεονέκτημα
ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή, με την ταυτόχρονη τόνωση της τοπικής
επιχειρηματικότητας.
Στη συνέχεια περιγράφονται στοιχεία ιστορικής εξέλιξης των σημαντικότερων
αρχαιολογικών χώρων της περιοχής:
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Αρχαίος Οικισμός ΚΡΟΜΜΥΩΝ
Στην περιοχή υπήρχε ο αρχαίος οικισμός που είχε το όνομα Κρομμυών από το όνομα του
ιδρυτή του Κρόμου, γιού του Ποσειδώνα. Η ευρύτερη περιοχή από το Καλαμάκι
(Σχοινούντα) μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες ονομαζόταν Κρωμμυωνία. Το τοπωνύμιο
υποδηλώνει τον τόπο που ευδοκιμούν τα κρεμμύδια.
Τον καιρό της ακμής των Μεγάρων η Κρομμυωνία ανήκε στα Μέγαρα. Μετά τον 6ο αιώνα
π.Χ. οι Κορίνθιοι προσάρτησαν την Κρομμυώνα.
Ο Θουκυδίδης στην «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου» αναφέρει τον Κρομμυώνα
αλλά και τη Σιδούντα, έναν άλλο οικισμό στην περιοχή του Σουσακίου. Η Σιδούς φημιζόταν
για τα μήλα της.
Στο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφει την εκστρατεία των Αθηναίων στην Κορινθία, κατά το
καλοκαίρι του εβδόμου έτους του πολέμου (425-424 π.Χ.), αναφέρει ότι μετά από μια μάχη
στη περιοχή της Σολυγείας στην οποία είχαν προσεγγίσει με τα πλοία, «έπλευσαν
αυθημερόν εις τον Κρομμυώνα της περιοχής των Κορινθίων (απέχει από την πόλιν είκοσι
στάδια), ηγκυροβόλησαν, ελεηλάτησαν την χώραν και επέρασαν εκεί την νύκτα» (Δ΄ 45.
Μετάφραση Ξιφαράς Π.Γ. Εκδ. Ι και Π. Ζαχαροπούλου, Αθήνα 1939). Σε άλλα χωρία του
ίδιου έργου ο Θουκυδίδης κάνει αναφορά στη «Γερανεία» (το όρος

Γεράνεια) που

αναφέρεται ως δύσβατος (Α΄105, 107, 108 και Δ΄ 70). Κατά την παράδοση, ο Μέγαρος, γιος
του Διός και μιας από τις Σιθνίδες Νύμφες έτρεξε να σωθεί στο βουνό για να γλιτώσει από
τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, όπου έφτασε κολυμπώντας οδηγούμενος από τις
κραυγές γερανών που πετούσαν από πάνω του (Παυσανίας, Αττικά 40,7). Από αυτό
προήλθε το όνομα του βουνού «Γεράνεια». Από τα περάσματα των Γερανείων ήταν
απαραίτητο να διέλθουν όσοι ήθελαν να μετακινηθούν από την Πελοπόννησο προς τη
Μεγαρίδα την Αττική ή βορειότερα και αντιστρόφως. Γι΄ αυτό η περιοχή αυτή είχε ιδιαίτερη
στρατηγική σημασία κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου αλλά και γενικότερα.
Τα περάσματα αυτά φαίνεται ότι ήσαν κατά την αρχαιότητα τρία, και αντιστοιχούσαν σε
τρεις οδούς που συνέδεαν την Πελοπόννησο με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η μία διερχόταν από
την παραλιακή πόλη των Παγών και ακολουθώντας την απότομη βόρεια ακτή κατέληγε στο
σημερινό Λουτράκι. Η δεύτερη ήταν ορεινή και διερχόταν από την αρχαία θέση του
Τριποδίσκου, το «Μεγάλο Δερβένι» των Γερανείων, συναντιόταν με οδό που από την
Κρομμυώνα ανέβαινε προς τα Γεράνεια και συνέχιζε προς τον Ισθμό. Η Τρίτη, η Σκιρωνίδα
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οδός ήταν η συντομότερη. Ακολουθούσε την ακτή του Σαρωνικού και διερχόταν από την
επικίνδυνη στενωπό των Σκιρωνίδων Πετρών, την «Κακιά Σκάλα». Την οδό αυτή μετέτρεψε
σε άνετη αμαξιτή οδό ο ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.
Τάφοι και τα θεμέλια κτιρίων του αρχαίου οικισμού του Κρομμυώνα (ή της Κρομμυώνας)
που χρονολογούνται από τα πρώιμα γεωμετρικά ως τα ελληνιστικά χρόνια εντοπίστηκαν
κατά την διάνοιξη της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, κατά την άνοιξη του 1961,
βόρεια του σημερινού οικισμού. Με την ευκαιρία της διάνοιξης της οδού έγιναν σωστικές
ανασκαφές καθώς και κήρυξη ζώνης προστασίας (ΥΑ 16307/9-9-1965 / ΦΕΚ 605/1965). Η
ζώνη προστασίας έχει πλάτος 100 μ. και εκτείνεται εκατέρωθεν της πρώτης χάραξης της
Νέας Εθνικής Οδού από το 61ο έως το 63ο χιλιόμετρο. Κατά τις πρόσφατες εργασίες
διαπλάτυνσης και μετατροπής της Εθνικής Οδού σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με
παράπλευρους δρόμους καθώς και κατά την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
παράλληλα και δίπλα στην Εθνική Οδό, νέα ευρήματα της αρχαίας Κρομμυώνας ήλθαν στο
φως. Μετά από τις σωστικές ανασκαφές, ορισμένα ευρήματα επιχώθηκαν για να
κατασκευαστούν επάνω από αυτά ο Αυτοκινητόδρομος, η σιδηροδρομική γραμμή και ο
νέος σιδηροδρομικός σταθμός Αγ. Θεοδώρων ενώ τα ευρήματα που ευρίσκονται μεταξύ
του Αυτοκινητοδρόμου και της σιδηροδρομικής γραμμής ανασκάφηκαν συστηματικά και,
μετά από σχετική μελέτη, ο χώρος θα διαμορφωθεί από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων
σε μικρό επισκέψιμο Αρχαιολογικό Πάρκο.
Κατά τις εκσκαφές για την κατασκευή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κλειστού
γυμναστηρίου, αποκαλύφθηκε ανατολικά του αρχαίου οικισμού και βορειοανατολικά του
σύγχρονου οικισμού τμήμα αρχαίου νεκροταφείου με δεκάδες τάφους των αρχαϊκών και
κλασικών χρόνων.
Ναός Αγίων Θεοδώρων
Μαρμάρινα κομμάτια από αρχαία οικοδομήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την
οικοδόμηση του μεταβυζαντινού ναού των Αγίων Θεοδώρων από όπου υποθέτουμε ότι
προκύπτει το όνομα του σύγχρονου οικισμού. Ο ναός αυτός ευρίσκεται στο κέντρο του
οικισμού

και

έχει

κηρυχθεί

αρχαιολογικός

χώρος

με

την

ΥΑ

15904/24-11-

1962/(ΦΕΚ473Β/1962). Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση, η κήρυξη αφορά στην
«Παλαιά

Εκκλησία

Αγίων

Θεοδώρων

μετά

της

περιοχής

της,

ένθα

η

θέσις

παλαιοχριστιανικής βασιλικής….». Ανάμεσα στα αρχαία μαρμάρινα κομμάτια που έχουν
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εντοιχιστεί στο ναό είναι ανάγλυφα από την παλαιοχριστιανική βασιλική και πλάκα με
χαραγμένο επιτύμβιο επίγραμμα των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, που προέρχεται από
τάφο δεκατετράχρονου κοριτσιού. Στο επίγραμμα «η νέα παρουσιάζεται να πληροφορεί η
ίδια τους διαβάτες ( με μια φιλοσοφική φράση) πως στο τέλος του 14 ου έτους της ηλικίας
της λύθηκε ο «δεσμός της» με τη ζωή και πως η ίδια επανήλθε στον (πνευματικό) κόσμο,
από τον οποίο είχε προέλθει. Τελειώνει με την μελαγχολική ευχή που την απευθύνει «χωρίς
φθόνο» προς όλους τους ανθρώπους τους κατεχόμενους από τον έρωτα της ζωής να ζήσουν
ως τα βαθιά γεράματα που η ίδια δεν τα γνώρισε» (Από τα σχόλια του Ν. Παπαχατζή στο
Παυσανίου «Ελλάδος Περιήγησις. Κορινθιακά και Λακωνικά». Εκδοτική Αθηνών σελ.21).
Παναγία στο ΠΡΑΘΙ
Λόγω της σημασίας της περιοχής των Γερανείων ως περάσματος που συνδέει την
Πελοπόννησο με την υπόλοιπη Ελλάδα, αρκετές κώμες υπήρχαν κατά την αρχαιότητα στον
ορεινό όγκο αυτού.
Λείψανα αρχαίων οικήσεων έχουν εντοπιστεί και σε δυο σημεία της εκτεταμένης ορεινής
περιοχής που ανήκει διοικητικά στον τέως δήμο Αγίων Θεοδώρων.
Η μία είναι στην περιοχή της Βυζαντινής Μονής της Παναγίας στο Πράθι. Στο σημείο αυτό,
όπου συγκλίνουν δυο από τις σημαντικότερες κοιλάδες του ορεινού όγκου των Γερανείων
και όπου αναβλύζει πηγή, υπήρχε

κατά την αρχαιότητα ναός, στη θέση του οποίου

ιδρύθηκε το Βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας. Η μόνη αυτή φαίνεται ότι λειτουργούσε
κατά την τουρκοκρατία και διαλύθηκε επί Όθωνος με σχετική απόφαση όπως και πολλές
άλλες μονές στην Ελλάδα. Η προαναφερθείσα Απόφαση Υπουργού 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ
473Β/1962) κηρύσσει αρχαιολογικό χώρο και αυτή τη μονή. Συγκεκριμένα κηρύσσεται το
«Καθολικόν άλλοτε μονής της Θεοτόκου «Πριναρίου» (Πράθι) μετά των παρακειμένων
ερειπίων». Με πρόσφατη απόφαση η περιοχή κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 613Β/
10-5-2000), ενώ με νεώτερη απόφαση (ΦΕΚ 1491 Β/6-11-2001) έχουν οριοθετηθεί
διευρυμένες ζώνες προστασίας της περιοχής της μονής.
Η άλλη θέση είναι στις πηγές Πλατάνου, όπου υπάρχουν και έργα σύλληψης του νερού των
πηγών που χρονολογούνται από τη Ρωμαϊκή εποχή.
Ισθμός
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Εκεί ευρίσκεται η ονομαστή αρχαία Δίολκος, για την οποία πρόσφατα εκπονήθηκε η
μελέτη ανάδειξης, έπειτα από χρηματοδότηση της CLUB HOTEL CASINO LOYTRAKI και
εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ., απομένει και η υλοποίηση του έργου.
Ο Δίολκος είναι ένα από τα μεγάλα έργα της αρχαιότητας στην Κορινθία (εποχής
Περιάνδρου – 6ου π.Χ. αιώνα), το οποίο συνδυάζεται άμεσα με τα αρχαία λιμάνια του
Λεχαίου και των Κεγχρεών, αποτελώντας μια ενότητα κατασκευαστική, λειτουργική και
οικονομική. Στην ουσία είναι ένας καλοφτιαγμένος δρόμος, πλάτους 4,00μ.-6,00μ., με
δόμους κανονικού μεγέθους, ο ένας δίπλα στον άλλο, σε παράλληλες σειρές μεταξύ τους.
Οι γραμμές των τροχών έχουν αποτυπωθεί και έχουν χαραχτεί σε απόσταση 1,50 μ. μεταξύ
των (μεταξόνια απόσταση). Ο Δίολκος ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους. Στο γνωστό
τμήμα του, δεν παρατηρούνται τεχνητά έργα, ούτε και έντονες διαμορφώσεις του εδάφους
με επιχώσεις ή χωματισμούς. Από την υπάρχουσα διαδρομή και την κατά μήκος κλίση του
τμήματος αυτού – περίπου 1% – προκύπτει ότι κυρίαρχο και καθοριστικό στοιχείο για τη
χάραξη είναι η κατά μήκος κλίση. Το συνολικό μήκος της γνωστής διαδρομής του Διόλκου
είναι στα 1.100μ. Το μήκος τμήματος όπου γίνεται η επέμβαση είναι περίπου 180,0μ. Το
συνολικό μήκος εκτιμάται στα 7.500μ.. Η κλίση των τμημάτων αυτών είναι 1-2,5%.
Επί σειρά αιώνων τα ερείπια του Διόλκου ήταν θαμμένα στο έδαφος. Το ορατό τμήμα του,
ήταν μια επιφάνεια από δόμους, σαν πλατφόρμα, στο στόμιο της Διώρυγας προς τον
Κορινθιακό κόλπο, με μικρή κλίση προς τη θάλασσα, διαστάσεων περίπου 50,0μ. x 10,0μ.
Αυτή η επιφάνεια θεωρήθηκε από τον Harold North Fowler (1932) ότι ήταν η κατάληξη του
Διόλκου. Νωρίτερα, ο J. G. Fraser, (1917), αναφέρθηκε σε ένα άλλο τμήμα του Διόλκου
κοντά στο χωριό Καλαμάκι, στο Σαρωνικό κόλπο.
Σύμφωνα με τη Μελέτη θα κατασκευασθεί ένα ανάχωμα παράλληλο προς τη διαδρομή του
Διόλκου, σε μικρή απόσταση και σε τεθλασμένη διάταξη. Το ανάχωμα θα αποτελείται από
προκατασκευασμένα κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 4,00μ. x 4,47μ. x
5,50μ. Τα κιβώτια αυτά δε θα είναι πλήρη, αλλά θα έχουν ανοίγματα για την είσοδο και
έξοδο του θαλασσινού νερού. Πλευρικά πρανή από λίθους και στις δύο πλευρές του
αναχώματος, θα ολοκληρώσουν την επέμβαση. Θα πραγματοποιηθούν πολύπλοκες
εργασίες, επιχώματα, εκσκαφές, κατασκευή τοιχίων, δαπέδων αλλά και επανεπιχώσεις,
διαστρώσεις με γεωύφασμα, τοποθέτηση γεώσακων, κατασκευή οπλισμένου επιχώματος,
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προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Πρώτη εργασία της επέμβασης θα είναι η ανέλκυση
των βυθισμένων δόμων του Διόλκου, οι οποίοι θα συντηρηθούν σε γειτονικό εργοτάξιο
επιφανείας έξι στρεμμάτων. Στη λύση αυτή κατέληξαν οι μελετητές λόγω της γεωλογίας της
περιοχής και συγκεκριμένα λόγω της διατομής του σκάμματος της Διώρυγας, η οποία είναι
τραπεζοειδής διατομή και της οποίας το βάθος αρχίζει πολύ κοντά στον Δίολκο.

Λίμνη Βουλιαγμένης
Στην Περαία γη φωλιάζει και μια από τις ομορφότερες λιμνοθάλασσες του ελλαδικού
χώρου, η λίμνη της Βουλιαγμένης ή Εσχατιώτις, όπως ήταν γνωστή στην αρχαιότητα,
τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που περιβάλλεται από φυσικό πευκόδασος.
Σ' αυτή την περιοχή ανακαλύφθηκαν Πρωτοελλαδικοί οικισμοί που μαρτυρούν ότι
κατοικείται τουλάχιστον από το 3000 π.Χ.
Δυτικότερα της λίμνης δεσπόζει το ακρωτήριο του Ηραίου της Περαχώρας ή Μελαγκάβι,
όπου βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους φάρους του Κορινθιακού. Εδώ
αποκαλύφθηκαν τα πιο σημαντικά λείψανα του πρώιμου Κορινθιακού πολιτισμού των
Ιστορικών χρόνων. Κέντρο ήταν το ιερό της θεάς Ήρας, που βρισκόταν στο επίπεδο του

78

λιμανιού, κοντά στους βράχους πάνω στους οποίους είναι χτισμένος ο σημερινός φάρος.
Σήμερα διατηρούνται μόνο τα θεμέλια από το ναό της Ήρας Λιμενείας. Η Ανάδειξη του
Αρχαιολογικού Χώρου ΗΡΑΙΟΥ-Περαχώρας έγινε με

χρηματοδότηση του ΠΕΠ

Πελοποννήσου και με φορέα Υλοποίησης την ΛΖ΄ Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων, αφού
την χρηματοδότηση της μελέτης την είχε αναλάβει ο Δήμος.

Περαχώρα
Η Περαχώρα, κατά τα προ-ρωμαϊκά χρόνια, αποτελούσε ζωτικό τμήμα της Κορινθιακής
γης. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 1928-1934 από την Αγγλική
Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών έφεραν στο φως πολύ σημαντικά ευρήματα και δύο ιερά
της θεάς Ήρας. Κοντά στο ναό σώζονται και τα ερείπια αρχαίας αγοράς.
Ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το περίπλοκο αρδευτικό υδραυλικό
σύστημα της Περαχώρας, έργο του 300 π.Χ., που επινοήθηκε ίσως από το Δημήτριο τον
Πολιορκητή και αποτελεί ένα μοναδικό υδραυλικό σύστημα.
Στη θέση Μαλαγάρι της Περαχώρας, δεσπόζει η Μονή του Αγίου Νικολάου του Νέου,
χτισμένη τον 11ο αιώνα, με θαυμάσιες τοιχογραφίες που έχουν χαρακτηριστεί από τους
ειδικούς ως ιστορικά κειμήλια.
Στο Ηραίο χτίζεται το 18ο αιώνα η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, σε φυσική ακρόπολη,
ανατολικά από το λιμάνι, στο ρυθμό της μονόκλιτης βασιλικής με θόλο, της οποίας η
μεσαία κόγχη είναι τοποθετημένη σε πελώριο βράχο. Την ίδια εποχή (1767) χτίζεται ο ναός
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο οποίος το 1832 έγινε η έδρα της Συνέλευσης των
Συνταγματικών όταν οι πληρεξούσιοι της αντικαποδιστριακής παράταξης εγκατέλειψαν το
Άργος.
Επίσης, κοντά στην Περαχώρα, σε ρυθμό μονόκλιτης βασιλικής, οικοδομείται ναός
αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο.

Σχίνος
Σύμφωνα με λείψανα που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, εκτιμάται ότι η γνωστή
από διάφορες φιλολογικές πηγές πόλη Οινόη βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού
Σχοίνου.Στο χωριό ξεχωρίζει ο σταυρεπίστεγος ναός της Μεταμορφώσεως, οικοδομημένος
τον 11ο αιώνα.
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Πίσια
Στα Πίσια διάσπαρτες είναι οι εκκλησίες: σε φυσικό σπήλαιο είναι χτισμένος ναός
αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, από τον οποίο σώζεται στο τέμπλο τμήμα μιας
τοιχογραφίας του Αγίου Γεωργίου, που χρονολογείται περί το 1400.
Τον 15ο αιώνα χτίζεται ο ναός του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος φέρει ενδιαφέρουσες
τοιχογραφίες του 1638, έργα του ιερομονάχου Σεραφείμ Κουλούρη. Η στερέωση του Ιερού
Ναού και η ανάδειξη των Αγιογραφιών του εκτελείται μέσα από χρηματοδότηση του ΠΕΠ
Πελοποννήσου και με Φορέα Υλοποίησης την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αφου
την μελέτη την χρηματοδότησε ο Δήμος.
Τέλος, τον 18ο αιώνα πρωτοοικοδομήθηκε η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, μητρόπολη
των Πισίων, η οποία ανήκει στο ρυθμό της τρίκλιτης βασιλικής.

Μονή του Οσίου Παταπίου
Η Μονή του Οσίου Παταπίου, κτίστηκε τον 11ο αιώνα, και αποτελεί σημείο αναφοράς στη
περιοχή. Μέσα στο συγκρότημα της Μονής βρίσκονται τρεις ολόσωμες τοιχογραφίες στο
σπήλαιο όπου βρέθηκε το σκήνωμα του Οσίου Παταπίου: του Οσίου Παταπίου, της Αγίας
Υπομονής και του Οσίου Νίκωνος.
Το 1345, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Στ΄ Κατακουζηνός, σε ανάμνηση του διωγμού του
Αγίου Ανδρέα, έκτισε ομώνυμο ναό, ο οποίος διατηρεί αυτούσια τα βυζαντινά
χαρακτηριστικά του. Το 1886 οικοδομείται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,
τρίκλιτη βασιλική, με εξαιρετικές αγιογραφίες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επιβλητική
τοιχογραφία της Πλατυτέρας.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων δραστηριοποιούνται περί τους 10
πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι με τις εκδηλώσεις που είτε διοργανώνουν οι ίδιοι είτε
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις άλλων τοπικών Συλλόγων ή και Συλλόγων από διάφορα μέρη
της Χώρας, συμβάλλουν στην προαγωγή δράσεων πολιτισμού και διατήρησης της τοπικής
παράδοσης.
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι συμμετέχουν στις καθιερωμένες Εκδηλώσεις του Καλοκαιριού,
που διεξάγονται σε όλα τα σημεία του Δήμου και με την παρουσία Συλλόγων από άλλους
Δήμους.
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Από το καλοκαίρι του 2015 προβλέπεται να οργανωθεί και το 1 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.
Μέσω του Φεστιβάλ επιδιώκεται να τονωθεί η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του
Δήμου και η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας και κυρίως των νέων
ενεργά στο θεσμό, ώστε να αποτελέσει στο μέλλον μια διοργάνωση που θα λάβει τη θέση
που της αρμόζει στο χάρτη των Πολιτιστικών διοργανώσεων της χώρας. Το ετήσιο
καλλιτεχνικό Φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
στόχο έχει την προώθηση της μουσικής αλλά και των άλλων παραστατικών τεχνών και σε
όλες τους τις εκφάνσεις, με άξονες την καλλιτεχνική δράση, την πολιτιστική παραγωγή, την
εκπαιδευτική δραστηριότητα και την προβολή της πόλης του Λουτρακίου.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ανά Δημοτική Ενότητα καταγράφονται στον πίνακα:
Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

1

Σύνδεσµος Λουτρακιωτών – Περαχωριτών ο «ΙΒΥΚΟΣ»

2

Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου

3
4

Προοδευτικός Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
Περαχώρας
Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ισθµίας

5

Σύλλογος Γυναικών Λουτρακίου «∆ΙΟΤΙΜΑ»

6

Σ.Ε.Ο. Τ.Τ. Λουτρακίου

7

Πολιτιστικός Σύλλογος «ΙΕΡΑΝΕΙΑ»

8

Σύλλογος Φίλων Μουσικής Λουτρακίου

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

1

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Θεοδώρων « Το Πράθι»

2

Σύλλογος Γυναικών Αγίων Θεοδώρων

Αδελφοποιήσεις Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων έχει προβεί κατά καιρούς σε πράξεις
αδελφοποίησης με Δήμους άλλων Χωρών, με στόχο την από κοινού προαγωγή των
οικονομικών, πολιτιστικών, κοινωνικών σχέσεων. Επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ των
αδελφοποιημένων Πόλεων, για την προαγωγή του Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού,
καθώς και η κοινή υποβολή πράξεων για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
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Εχουν γίνει οι πιο κάτω Αδελφοποιήσεις του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων:
 MΠΑΝΚΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ).Απόφαση Δημ. Συμβ. 190/1988
 ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ(ΙΤΑΛΙΑ). Απόφαση Δημ. Συμβ. 63/1991
 ΑΡΑΔΙΠΟΥ(ΚΥΠΡΟΣ). Απόφαση Δημ. Συμβ. 123/2000
 ΜΗΛΟΣ(ΕΛΛΑΣ). Απόφαση Δημ. Συμβ.335/2014
Σχετικά με την τελευταία Αδελφοποίηση αντικειμενικός σκοπός είναι η αναζήτηση και
άλλων Εταίρων-Πόλεων από την Σκανδιναβία, για την από κοινού υποβολή πρότασης στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Η Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2010».
Επίσης έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Φιλίας το 1992 με τις πιο κάτω Πόλεις:
1. Viborg ΔΑΝΙΑ
2. Coth ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1.1.3.δ Αθλητισμός
Ο Αθλητισμός είναι επένδυση, όχι μόνο στις νεαρές ηλικίες, αλλά και για όλους τους
Δημότες. Ο δε Αθλητικός Τουρισμός είναι βασικός πυλώνας αύξησης του Τουριστικού μας
προϊόντος, αφου οι αθλητικές μας υποδομές σε συνδυασμό με το πολύ καλό κλίμα της
περιοχής, τις φυσικές μας ομορφιές και τις οργανωμένες Τουριστικές Μονάδες,
προσελκύουν σημαντικό αριθμό όχι μόνο αθλητών απ΄όλο τον Κόσμο, αλλά και την
διεξαγωγή σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων Ελληνικού και Παγκοσμίου επιπέδου.
Για τους φίλους του αθλητισμού υπάρχουν κλειστά και ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϋ και
ποδοσφαίρου. Στο πάρκο δεξαμενής Ι. Λέκκα - Δημ. Μάτση μέσα σ’ ένα μαγευτικό φυσικό
περιβάλλον υπάρχει επίσης χώρος για τρέξιμο και γήπεδα τένις.
Οι όμορφες παραλίες του Λουτρακίου, δίνουν απεριόριστες δυνατότητες για κολύμπι, για
beach volley, θαλάσσια παιγνίδια, ρακέτες, θαλάσσιο σκι και φυσικά wind surfing. Αυτοί
που αγαπούν το κανόε - καγιάκ και την κωπηλασία, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν την
εντυπωσιακή Λίμνη της Βουλιαγμένης. Στα ήρεμα νερά της διοργανώνονται τα τελευταία 7
χρόνια οι πανελλήνιοι αγώνες κωπηλασίας και κανόε - καγιάκ. Για τους πιο τολμηρούς
υπάρχουν ασφαλώς και οι δυνατότητες για αιωροπτερισμό, Scuba diving και Bungee
Jumping στον Ισθμό.
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Στο ορεινό σύμπλεγμα των Γερανείων (υψόμετρο 1.100 μέτρα στην κορυφή Αετοράχη), οι
λάτρεις του περιπάτου θα ανακαλύψουν πανέμορφες διαδρομές και μονοπάτια, αλλά και
ενδιαφέρουσες παλιές εκκλησιές, βυζαντινά μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους.
Ο Δήμος σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Λουτρακίου, έχουν δημιουργήσει
μονοπάτια στο βουνό. Γι’ αυτούς που αγαπούν την ορειβασία, είναι βέβαιο ότι οι πλαγιές
των

Γερανείων

θα

τους

προσφέρουν

μοναδικές

συγκινήσεις.

Στο

καταφύγιο

«Γαλανόπουλος» οι επισκέπτες θα ξεκουραστούν και θα ανακτήσουν δυνάμεις για νέες
συγκινήσεις. Ο Ορειβατικός σύλλογος Λουτρακίου, οργανώνει πολύ συχνά εκδρομές και
περιπάτους στις πλαγιές των Γερανείων. Αναρρίχηση, ιππασία, ορειβασία, ποδηλασία
βουνού, και pαintball, διοργανώνονται επίσης από Ιδιωτικό αθλητικό κέντρο.
Συγκεντρωτικός

πίνακας

με

τις

αθλητικές

υποδομές

ανά

Δημοτική

Ενότητα

παρουσιάζεται παρακάτω:

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

1

Κολυμβητήριο Λουτρακίου

2

Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου «Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»

3

Στάδιο Λουτρακίου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΔΗΣ»

4

Γήπεδο ποδοσφαίρου Ισθμίας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ»

5

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Περαχώρας

6

Αθλητικό Κέντρο SPORT CAMP

7

2 Γήπεδα τεννις στο Πάρκο Δεξαμενής

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

1

Κρομμυώνιο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων

2

Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίων Θεοδώρων

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αθλητικές υποδομές του Δήμου και τα κύρια χαρακτηριστικά
τους:
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ANOΙΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Ιδιοκτησία
Εμβαδόν

:
οικοπέδου

:

9.979,82

ΔΗΜΟΣ
τετραγωνικά

μέτρα

Θέσεις στάθμευσης (αριθμός) : ~30
Το Ανοικτό Κολυμβητήριο Λουτρακίου βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων στην περιοχή Μαγούλα στο Λουτράκι και σε απόσταση
περίπου 450 μέτρα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου και
ορίζεται ανατολικά από οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου με πρόσωπο στην επαρχιακή οδό
Λουτρακίου - Ισθμού.
Στο οικόπεδο χωροθετούνται: δυτικά ανοξείδωτη δεξαμενή κολύμβησης, διαστάσεων
50,00Χ21,00 μέτρα, ανατολικά ανοξείδωτη δεξαμενή κολύμβησης, διαστάσεων 25,00Χ21,00
μέτρα με κοινά αποδυτήρια - μηχανοστάσιο - υδροστάσιο και βόρεια αίθουσα υποδοχής
κοινού.
Η χάραξη των αθλητικών εγκαταστάσεων ακολουθεί τις υψομετρικές διαφορές του
εδάφους, ο διώροφος όγκος του κτιρίου της υποδοχής λειτουργεί ως σημείο αναφοράς,
ενώ οι χαμηλοί όγκοι του συγκροτήματος αναβαθμίζουν τον χώρο και εναρμονίζονται
πλήρως με το περιβάλλον. Οι λυόμενες κερκίδες εξυπηρετούν τις ανάγκες θέασης των
αθλημάτων.
Σκοπός της κατασκευής είναι ένα σύγχρονο Κολυμβητήριο που θα περιλαμβάνει όλες τις
απαραίτητες λειτουργίες, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητών της περιοχής του
Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής σε επίπεδο προπόνησης, τη διοργάνωση αγώνων,
καθώς επίσης και να συντελέσει μεθοδικά στην ευρύτερη ανάπτυξη του αθλήματος της
κολύμβησης και του πρωταθλητισμού.

Ήδη η επισκεψιμότητα σε αυτό αθλητών από

αρκετές Χώρες είναι συνεχώς αυξανόμενη. με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τόνωση της
Τοπικής Επιχειρηματικότητας.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ





Είδος : ΑΝΟΙΚΤΟ
Τύπος (αν υπακούει στις τυποποιήσεις της Γ.Γ.Α.) : Υπαίθριες Αθλητικές
Δεξαμενές Κολύμβησης,
Κατηγορία: “Μεσαία”

Εμβαδόν κτιρίου:
1. Αποδυτήρια: Ε ισογ = 342,53μ2 & Ε υπογ = 342,53 μ2
2. Μηχανοστάσιο: Ε = 331,50μ2
3. Εντευκτήριο: Ε ισογ = 110,25μ2 & Ε υπογ = 110,25μ2




Σύνολο ισογείων χώρων: 452,78μ2
Σύνολο υπογείων χώρων: 441,75μ2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 894,53 τετραγωνικά μέτρα

Μέγιστο ύψος κτιρίου:











Αποδυτήρια: 3,70 μέτρα (εσωτ. 2,90 μέτρα)
Μηχανοστάσιο: 4,90 μέτρα (εσωτ. 4,00 μέτρα)
Εντευκτήριο: 4,70 μέτρα (εσωτ. 3,50 μέτρα)
Υλικά κατασκευής : Φ.Ο.: κτίρια: οπλισμένο σκυρόδεμα
Πισίνες: μεταλλική κατασκευή
Θεμελίωση: οπλισμένο σκυρόδεμα
Τοίχοι: οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη (τριπτός σοβάς)
Κουφώματα: αλουμινίου
Δάπεδα: κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια
Επικάλυψη πισίνων: μεμβράνη PVC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Διαστάσεις αγωνιστικής δεξαμενής:
1. 25,00X21,00 μέτρα &
2. 50,00X21,00 μέτρα
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Αριθμός βατήρων κολύμβησης:
1. 16 (8+8) &
2. 16 (8+8)



Αθλήματα που φιλοξενούνται : ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Φωτισμός χώρου δεξαμενών : ΝΑΙ

ΚΕΡΚΙΔΕΣ
Μόνιμες θέσεις:
1. μικρή πισίνα ~200 (λυόμενη κατασκευή) &
2. μεγάλη πισίνα ~600 (λυόμενη κατασκευή)
ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ




Αποδυτήρια αθλητών : 4(τέσσερα)
Αποδυτήρια προπονητών - διαιτητών : 1(ένα)
Ιατρείο : ΝΑΙ

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΩΝ



Φουαγιέ - κυλικείο : ΝΑΙ
Χώροι υγιεινής : 4(τέσσερεις)

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑμεΑ







Προσβασιμότητα αγωνιστικού χώρου : ΝΑΙ
Προσβασιμότητα χώρων εξυπηρέτησης αθλητών : ΝΑΙ
Εξυπηρετήσεις αθλητών ΑμεΑ (αποδυτήρια , w.c.) : ΝΑΙ
Θέσεις αθλητών ΑμεΑ και που : ΝΑΙ (αγωνιστικό χώρο - κερκίδες)
Προσβασιμότητα θέσεων και χώρων εξυπηρέτησης θεατών : ΝΑΙ
Εξυπηρετήσεις θεατών ΑμεΑ (w.c.) : ΝΑΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ




Χώροι γραφείων : 2(δύο)
Αποθήκες : ΝΑΙ
Μηχανοστάσιο : ΝΑΙ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ"
Ιδιοκτησία: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
- «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
- (Δ.Ο.Π.Α.Π.)
Εμβαδόν
οικοπέδου
:
3.687,33
τετραγωνικά
μέτρα
Θέσεις στάθμευσης (αριθμός) : ~100
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Τύπος (αν υπακούει στις τυποποιήσεις της ΓΓΑ) : ΝΑΙ
Εμβαδόν κτιρίου : 2.352,80 τετραγωνικά μέτρα
Μέγιστο ύψος κτιρίου : 14,90 μέτρα
Υλικά κατασκευής : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ





Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου : 30,00 Χ 45,00 μέτρα
Ελεύθερο ύψος αγωνιστικού χώρου : 9,10 μέτρα
Υλικό δαπέδου : ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΚΕ
Αθλήματα που φιλοξενούνται : ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΚΕΡΚΙΔΕΣ



Μόνιμες θέσεις : 1.062
Πτυσσόμενες θέσεις : 392

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ





Αποδυτήρια αθλητών : 4(τέσσερα)
Αποδυτήρια προπονητών - διαιτητών : 1(ένα)
Ιατρείο : ΝΑΙ
Φυσικοθεραπεία - Massage : ΝΑΙ

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΩΝ



Φουαγιέ - κυλικείο : ΝΑΙ
Χώροι υγιεινής : 4(τέσσερεις)

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑμεΑ







Προσβασιμότητα αγωνιστικού χώρου : ΝΑΙ
Προσβασιμότητα χώρων εξυπηρέτησης αθλητών : ΝΑΙ
Εξυπηρετήσεις αθλητών ΑμεΑ (αποδυτήρια, w.c.) : ΝΑΙ
Θέσεις θεατών ΑμεΑ και που : ΝΑΙ (πτυσσόμενες κερκίδες)
Προσβασιμότητα θέσεων και χώρων εξυπηρέτησης θεατών : ΝΑΙ
Εξυπηρετήσεις θεατών ΑμεΑ (w.c.) : ΝΑΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ







Αίθουσα προθέρμανσης ή προπόνησης : ΝΑΙ (14,20 Χ 14,80 Χ 5,50 μέτρα)
Χώροι γραφείων : 2(δύο)
Αίθουσα συγκεντρώσεων - διδασκαλίας : ΝΑΙ
Αίθουσες τύπου - χώροι επισήμων : ΝΑΙ
Αποθήκες : ΝΑΙ
Μηχανοστάσιο : ΝΑΙ

87

ΣΤΑΔΙΟ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΔΗΣ”
Ιδιοκτησία : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - (Δ.Ο.Π.Α.Π.) - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Εμβαδόν
οικοπέδου
:
27.963,48
Θέσεις
στάθμευσης
(αριθμός)
Εξωτερική περίφραξη οικοπέδου : ΝΑΙ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΣ)

τετραγωνικά
:

μέτρα
~50

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Μήκος στίβου(400μ. - 350μ. - 300μ. κ.λ.π.) : 400 μέτρα
Διαστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου : 105,00 Χ 68,00 μέτρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ














Γεωμετρία στίβου : ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΟΣ
Αριθμός διαδρομών στίβου : 6(έξι)
Επίστρωση στίβου : ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
Βαλβίδες δισκοβολίας : 2(δύο)
Βαλβίδες σφαιροβολίας : 4(τέσσερεις)
Βαλβίδες σφυροβολίας : 2(δύο)
Βαλβίδες άλματος επί κοντώ : 1(μία)
Σκάμματα μήκους και τριπλούν : 2(δύο)
Διαγράμμιση διαδρόμου ακοντισμού : ΝΑΙ
Περιοχή για σκάμματα ύψους : ΝΑΙ
Λίμνη στήπλ : ΝΑΙ
Υλικό κονίστρας : ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Εσωτερική περίφραξη στίβου : ΝΑΙ

ΚΕΡΚΙΔΕΣ




Κερκίδες : ΝΑΙ
Υλικό κατασκευής κερκίδων : ΜΠΕΤΟΝ
Θέσεις θεατών : 5.500

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ





Αποδυτήρια αθλητών στίβου : 1(ένα)
Αποδυτήρια αθλητών ποδοσφαίρου : 2(δύο)
Αποδυτήρια προπονητών - διαιτητών : 1(ένα)
Ιατρείο : ΝΑΙ

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΩΝ



Φουαγιέ - κυλικείο (ναι / όχι) : ΝΑΙ
Χώροι υγιεινής (αριθμός) : 2(δύο)
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑμεΑ







Προσβασιμότητα αγωνιστικού χώρου : ΝΑΙ
Προσβασιμότητα χώρων εξυπηρέτησης αθλητών : ΝΑΙ
Εξυπηρετήσεις αθλητών ΑμεΑ (αποδυτήρια, w.c.) : ΝΑΙ
Θέσεις θεατών ΑμεΑ και που : ΝΑΙ (αγωνιστικό χώρο)
Προσβασιμότητα θέσεων και χώρων εξυπηρέτησης θεατών : ΝΑΙ
Εξυπηρετήσεις θεατών ΑμεΑ (w.c.) : ΝΑΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ




Αίθουσα προθέρμανσης ή προπόνησης : ΝΑΙ ((12,15 Χ 7,80 Χ 10,05 μέτρα)
Χώροι γραφείων : 2(δύο)
Αποθήκες : ΝΑΙ

ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ιδιοκτησία : ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ





Τύπος (αν υπακούει στις τυποποιήσεις της ΓΓΑ) : Τ11Β
Εμβαδόν κτιρίου : 1.474,50 τετραγωνικά μέτρα
Μέγιστο ύψος κτιρίου : 12,05 μέτρα
Υλικά κατασκευής : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ





Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου : 15,10 Χ 28,10 μέτρα
Ελεύθερο ύψος αγωνιστικού χώρου : 12,05 μέτρα
Υλικό δαπέδου : ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΚΕ
Αθλήματα που φιλοξενούνται : ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΕΡΚΙΔΕΣ


Μόνιμες θέσεις : 375

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ



Αποδυτήρια αθλητών : 2(δύο)
Ιατρείο : ΝΑΙ

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΩΝ



Φουαγιέ - κυλικείο : ΝΑΙ
Χώροι υγιεινής : ΝΑΙ
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑμεΑ



Προσβασιμότητα χώρων εξυπηρέτησης αθλητών : ΝΑΙ
Εξυπηρετήσεις αθλητών ΑμεΑ (αποδυτήρια, w.c.) : ΝΑΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ




Χώροι γραφείων : 1(ένα)
Αποθήκες : ΝΑΙ
Μηχανοστάσιο : ΝΑΙ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ιδιοκτησία : ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Εξωτερική περίφραξη οικοπέδου : ΝΑΙ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΣ)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Διαστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου : 62,00 Χ 96,00 μέτρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



Υλικό κονίστρας : ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Εσωτερική περίφραξη αγωνιστικού χώρου : ΝΑΙ

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ



Αποδυτήρια αθλητών ποδοσφαίρου : 2(δύο)
Αποδυτήρια προπονητών - διαιτητών : 1(ένα)

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ
Στα Ισθμια σε ένα ιδανικό περιβάλλον, μέσα σε ένα αλσύλλιο από πεύκα και δίπλα από την
Θάλασσα λειτουργεί γήπεδο ποδοσφαίρου, σε Δημοτικό Οικόπεδο συνολικής έκτασης
15.576 τετρ. μέτρων,

εφοδιασμένο με τεχνητό χλοοτάπητα 5 ης γενιάς, στο οποίο

προπονούνται ήδη αρκετές Ομάδες του Δήμου μας. Διαθέτει χώρους αποδυτηρίων για τους
αθλούμενους. Υπάρχει πρόβλεψη στο υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου η
κατασκευή γηπέδων Αθλοπαιδιών.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Το γήπεδο Περαχώρας έχει παραχωρηθεί στον Δήμο από τον Α.Ο ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ το 2009.
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Σχεδιάζεται η ανακατασκευή του Γηπέδου με φυσικό χλοοτάπητα.
Αθλητικοί Σύλλογοι
Στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων δραστηροποιούνται οι παρακάτω
Αθλητικοί Σύλλογοι:
Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

1

ΠΑΟ Λουτράκι

2

Ολυμπιακός Λουτρακίου

3

Α.Ο. Περαχώρας

4

Ισθμιακός Ισθμίων

5

Αθλητικός Ομιλος Λουτρακίου Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ

6

Ποσειδών Ισθμίων

7

Ναυταθλητικός Όμιλος Αρίων

8

Ναυταθλητικός Όμιλος Λουτρακίου Ν.Ο.Λ.

9

Κυνηγετικός Σύλλογος Λουτρακίου

10

Ορειβατικός Σύλλογος Λουτρακίου

11

Σύλλογος Tae Kwon Do

12

Αεραθλητικός Όμιλος Λουτρακίου

13

Αθλητικός Σύλλογος Λουτρακίου / ULTRAS

14

Tech Diving Team Dive Center

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

1

Α.Ο. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ

2

Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ ‘ΘΗΣΕΑΣ’

3

Aθλητικός Σύλλογος «Αγιοι Θεόδωροι»
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1.1.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΠΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1.1.4. α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Τα έτη 2009-2011, παρουσιάζεται μείωση του ΑΕΠ, τόσο στο επίπεδο της χώρας, όσο και
στο επίπεδο της Περιφέρειας, αποτέλεσμα της εκδηλούμενης κρίσης, που επηρεάζει μέχρι
σήμερα αρνητικά την οικονομία της χώρας και των Περιφερειών της. Η Περιφέρεια
Πελοποννήσου, εμφανίζει την τρίτη μικρότερη μείωση του ΑΕΠ (9,5%), μετά τις
Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί το
γεγονός ότι η μείωση αυτή ξεπερνά οριακά τη μείωση που εμφανίζεται στο επίπεδο της
χώρας (10,6%). Τα αποτελέσματα της ύφεσης, που αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι
τουλάχιστον και το 2014, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του παραγόμενου ΑΕΠ της
χώρας και των Περιφερειών της. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ύψος του ΑΕΠ
της χώρας το 2011 ανέρχεται στα επίπεδα του 2006.
Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα η Περιφέρεια
Πελοποννήσου τα έτη 2008 και 2011παράγει περίπου το 4,3% του συνολικού ΑΕΠ της
Ελλάδας. Η επίδοση αυτή αποτελεί τη χειρότερη επίδοση της δεκαετίας και υποδηλώνει
μείωση του ρόλου και της συμμετοχής της Περιφέρειας στη συνολική οικονομική
δραστηριότητα της χώρας.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το ύψος του παραγόμενου ΑΕΠ στο επίπεδο της
χώρας, της Περιφέρειας και των ΠΕ της, καθώς και το ποσοστό συμβολής των ΠΕ και της
Περιφέρειας στη διαμόρφωση του περιφερειακού και του εθνικού ΑΕΠ αντίστοιχα.

Α.Ε.Π ανα Περιφερειακή Ενότητα και στην Χώρα (€, τρέχουσες τιμές)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Αργολίδα

1.542

1.605

1.712

1.723

1.669

1.503

Αρκαδία

1.573

1.670

1.664

1.714

1.550

1.506

Κορινθία

2.873

3.074

2.975

2.815

2.771

2.639

Λακωνία

1.151

1.237

1.222

1.225

1.176

1.091

Μεσσηνία

2.187

2.252

2.349

2.392

2.268

2.239

Πελοπόννησος

9.326

9.837

9.923

9.869

9.435

8.978

208.622

223.160

233.198

231.081

222.151

208.532

Ελλάδα

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί: 2011 (προσωρινά στοιχεία).
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Χαρακτηριστική είναι η πρωτιά της Κορινθίας, αν και παρουσιάζει συνεχή μείωση την
τελευταία εξαετία.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2011, ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, όπως φαίνεται και στο
επόμενο Διάγραμμα, κατέχει την έβδομη καλύτερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της
χώρας. Το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφεται στην Περιφέρεια του Αττικής, και
ακολουθούν οι Περιφέρειες Νότιου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Αντίθετα το
χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στις Περιφέρειες, Ηπείρου, Θεσσαλίας και
Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Κατά το 2009, το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
της χώρας ανήλθε σε 20.656€, σημειώνοντας μείωση 0,91%, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος
για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου ανήλθε στα 16.600€, σημειώνοντας μείωση 0,60%, που
υποδηλώνει τουλάχιστον κατά την έναρξη του κύκλου της ύφεσης, ότι η ένταση της
κρίσης επηρεάζει την Περιφέρεια σε οριακά χαμηλότερο βαθμό απ' ότι συνολικά τη
χώρα.
Η Κορινθία είναι σταθερά πρώτη στην Πελοπόννησο (εκτός από το 2009) στο κατά κεφαλή
ΑΕΠ όλη την εξαετία 2006-2011.

Κατά κεφαλή Α.Ε.Π. ανά Περιφερειακή Ενότητα και στην Χώρα (€, τρέχουσες τιμές)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Αργολίδα

15.547

16.129

17.188

17.315

16.813

15.109

Αρκαδία

17.186

18.347

18.414

19.087

16.813

15.109

Κορινθία

19.658

20.917

20.161

19.005

18.686

17.752

Λακωνία

12.697

13.637

13.467

13.479

12.940

11.958

Μεσσηνία

13.303

13.685

14.287

14.593

13.891

13.654

Πελοπόννησος

15.600

16.500

16.700

16.600

15.968

15.166

Ελλάδα

18.748

19.991

20.846

20.656

19.918

18.747

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί: 2011 (προσωρινά στοιχεία).

Για την αποτίμηση του Κατά κεφαλή ΑΕΠ χρήσιμη είναι η αποτύπωσή του σε Μονάδες
Αγοραστικής

Δύναμης.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του κάθε κράτους μέλους της Ευρωζώνης σε Μονάδες Αγοραστικής
Δύναμης (ΜΑΔ) εξαρτάται από την αύξηση του συνολικού ΑΕΠ της σε ευρώ, από τη
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μεταβολή του πληθυσμού της και από την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του ευρώ σ'
αυτήν. Ο συντελεστής αυτός αποτυπώνει το κόστος ενός «καλαθιού» αγαθών και
υπηρεσιών σε κάθε χώρα σε ευρώ σε σχέση με το μέσο κόστος του ίδιου καλαθιού στην Ε.Ε.
ως συνόλου.
Tο μέσο Κατά Κεφαλή ΑΕΠ της χώρας το 2009 ανέρχονταν στο 87,23% του μέσου Κατά
Κεφαλή ΑΕΠ των 27 χωρών της ΕΕ (έναντι 83,6% το 2000), παρουσιάζοντας σε απόλυτες
τιμές αύξηση της τάξης του 6,77%. Την περίοδο 2000-2009, το Κατά Κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρόλη την αύξηση της απόλυτης τιμής του κατά 13,29%,
σε σχέση με το μέσο Κατά Κεφαλή ΑΕΠ των 27 χωρών της ΕΕ διαμορφώνεται σε αρκετά
χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του 2000 (76,2% έναντι 82,7%). Οι χαμηλότεροι ρυθμοί
αύξησης του Περιφερειακού ΑΕΠ, σε σχέση με τη χώρα, αποτυπώνονται και στο επίπεδο
του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ. Ειδικότερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει την
περίοδο 2000-2009 απώλεια μιας θέσεις μεταξύ των Περιφερειών της χώρας ως προς το
ύψος του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ, που ως ποσοστό του μέσου δείκτη της χώρας
υποχωρεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (από το 98,75% το 2000 στο 80,99% το 2009).
Αν εξεταστεί το ίδιο μέγεθος το 2009 στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, διαπιστώνεται ότι οι ΠΕ Κορινθίας και Αρκαδίας διαθέτουν
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ υψηλότερο του μέσου όρου της χώρας. Αντίθετα, η ΠΕ
Μεσσηνίας και ιδιαίτερα η ΠΕ Λακωνίας παρά τη βελτίωση του σχετικού δείκτη,
υπολείπονται εμφανώς έναντι του μέσου δείκτη της Περιφέρειας και της χώρας σε όλη την
εξεταζόμενη περίοδο.

Aγορά Εργασίας
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (έτος 2010) ανήλθε στις 267,9 χιλιάδες άτομα, που
αποτελούν το 5,3% του συνολικά οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας και το 46,4%
της Περιφέρειας. Ο απασχολούμενοι στις ηλικίες από 15 έως 64 ετών στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, φτάνουν το 55,1% (2012) του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Το 29,4%
των απασχολουμένων της αναφέρεται στον πρωτογενή τομέα, ποσοστό που είναι το
μεγαλύτερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, στον δευτερογενή τομέα
απασχολείται περίπου 18,5% των απασχολουμένων της Περιφέρειας και το υπόλοιπο
52,10% αναφέρεται στον τριτογενή τομέα.
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Ραγδαία είναι η τάση αύξησης του ποσοστού ανεργίας στην Περιφέρεια μετά το 2008, ως
αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης που μαστίζει τη χώρα. Μάλιστα με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρουσιάζεται αύξηση
του ποσοστού ανεργίας κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες για το 2011 σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2010. Οι ρυθμοί αύξησης του επιπέδου ανεργίας στην Περιφέρεια είναι
χαμηλότεροι της χώρας, αποτέλεσμα του ούτως ή άλλως χαμηλού επιπέδου του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας. Το ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναμικού της

Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2011 ανέρχεται στο 14,3%, ποσοστό χαμηλότερο από
εκείνο στο επίπεδο της χώρας (20,7%). Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά τη Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των Περιφερειών της
χώρας.

1.1.4. β ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο ενεργός πληθυσμός του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας κατηγοριοποιείται σε τρεις
τομείς:
- Πρωτογενής (γεωργία – κτηνοτροφία – δασοκομία – αλιεία - θύρα),
- Δευτερογενής (βιοτεχνία – βιομηχανία) και
- Τριτογενής τομέας απασχόλησης (υπηρεσίες – εξυπηρετήσεις).
Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η διάρθρωση της απασχόλησης ανά παραγωγικό Τομέα,
σύμφωνα με τον οποίο κυρίαρχος είναι ο τριτογενής Τομέας :

Απασχόληση ανα
Τομέα
Παραγωγής

2011 (%)

2001(%)

297 (4,4%)

512 (5,76%)

Δευτερογενής

1.505 (22,3%)

1.777 (23,05%)

Τριτογενής

4.949 (73,3%)

4.185 (52,86%)

6.751

6.474

Πρωτογενής

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: (ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011,2001)
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Κυρίαρχος τομέας είναι ο τριτογενής, αν και μέσα στην δεκαετία σημειώνει μία μείωση
κατά 20,44%, ωστόσο παραμένει σημαντικά υψηλότερος με τον αντίστοιχο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (52,10%).
Η μεγάλη απασχόληση στον Τριτογενή Τομέα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μακραίωνη
παράδοση που έχει να επιδείξει ο Δήμος σε όλο το πλέγμα των διαφόρων Τουριστικών
Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

1.1.4.γ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων λειτουργούν
50 περίπου ξενοδοχεία και καταλύματα κάθε κατηγορίας, 200 περίπου καταστήματα
εστίασης, καθώς και όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο
τουριστικό προϊόν, όπως τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, θεματικά
πάρκα, αθλητικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνίες παραγωγής και
τυποποίησης τοπικών προϊόντων.
Ο μεγάλος αριθμός θεσμοθετημένων εκδηλώσεων που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
του έτους αποτελεί πόλο έλξης σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε
το Acropolis Rally, το Λουτρακιώτικο Καρναβάλι, την συναυλία στον Αρχαιολογικό χώρο
Ηραίου, και τον εορτασμό της Παναγίας Γιάτρισσας, τα Ηραία, το Φεστιβάλ Νερού, τα
Θώδεια, τα διεθνή τουρνουά Παλαιμάχων Βόλεϊ και πολλές άλλες.
Την τελευταία δεκαετία, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και τα επακόλουθα μέτρα
που έχουν θεσμοθετηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αλλάξει το οικονομικό,
κοινωνικό και τουριστικό σκηνικό σε παγκόσμια κλίμακα. Ο τουρισμός του Λουτρακίου
αναπτύχθηκε τις τελευταίες 10ετίες βασισμένος σε ένα μοντέλο «μαζικού» τουρισμού (Tour
Operators, κοινωνικός τουρισμός κ.α.) με κύριο πόλο έλξης για τους επισκέπτες να
αποτελούν ο ήλιος και η θάλασσα, το οποίο ωστόσο θεωρείται πλέον κορεσμένο.
Το μοντέλο αυτό υποστηρίχθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τον LTO με μια αντίστοιχη
δυνατή επικοινωνιακή στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Το διαφημιστικό σλόγκαν «Ένας
Προορισμός Γεμάτος Εκπλήξεις» αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της επικοινωνιακής
καμπάνιας του Λουτρακίου μέσω του LTO πλαισιωμένο από υποστηρικτικά εργαλεία
marketing όπως διαφημιστικά έντυπα σε πολλές γλώσσες, ιστοσελίδα “Visit Loutraki” σε
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ελληνικά και αγγλικά, καταχωρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο, συμμετοχή σε
εκθέσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα.
Το βασικό πλεονέκτημα της στρατηγικής ήταν η ταυτόχρονη στόχευση σε πολλαπλές
δυνητικές αγορές παρουσιάζοντας έναν προορισμό με πληθώρα επιλογών για τους
επισκέπτες. Ως μειονεκτήματα της στρατηγικής λογίζονται η προσέλκυση κατά κύριο λόγο
τουριστών μέσου και χαμηλού εισοδήματος με έντονα εποχιακό χαρακτήρα, η μη επαρκής
προβολή και ανάπτυξη των επιμέρους θεματικών μορφών τουρισμού (θερμαλισμός,
αθλοτουρισμός, νεανικός τουρισμός, φυσιολατρικός κ.α.) οι οποίες παρουσιάζονταν σε
γενικό πλαίσιο.
Η σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη πέραν αποτελεί η δημιουργία τα τελευταία χρόνια νέων
σημαντικών υποδομών στην περιοχή οι οποίες –σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες
υποδομές - υποστηρίζουν την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού (ενδεικτικά
αναφέρουμε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών, το Loutraki Thermal
Spa, το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, κ.α.) και
εξασφαλίζουν τις βάσεις για την ποιοτική τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή βασισμένη
στον θεματικό τουρισμό.
Σημεία αναφοράς αυτής της Τουριστικής ανάπτυξης είναι:

Ιαματικές Πηγές Λουτρακίου

Οι ιαματικές πηγές αναβλύζουν από πολλά σημεία της παραλιακής περιοχής σε έκταση
περίπου 750 μέτρων. Πρόκειται για φυσικές πηγές, στους πρόποδες των Γερανείων, που
αναβλύζουν από μεγάλο βάθος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στη διάρκεια της διαδρομής του το
νερό φιλτράρεται από τα πετρώματα που συναντά στην πορεία του και εμπλουτίζεται με
σπάνια μέταλλα και ιχνοστοιχεία που το καθιστούν πολύτιμο για την υγεία.
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Υδροθεραπευτήριο

Το Υδροθεραπευτήριο Ιαματικών Νερών, βρίσκεται στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι, εντός των
ορίων της παλαιάς Λουτρόπολης, επί της οδού Γ. Λέκκα 24. Ανήκει στα διοικητικά όρια του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων του Ν. Κορινθίας, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Απέχει μόλις 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα και έχει πολύ καλή πρόσβαση
από το αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος, που απέχει μόλις μία ώρα. Εύκολη πρόσβαση υπάρχει και
από την πόλη της Πάτρας, που αποτελεί την πύλη εισόδου της νότιας Ελλάδας για τον
εισερχόμενο τουρισμό μέσω της θαλάσσιας οδού από τη δυτική Ευρώπη. Η περιοχή
προσελκύει πλήθος επισκεπτών, αφού προσφέρεται ως αφετηρία για ημερήσιες εκδρομές
στους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της νοτίου Ελλάδας.
Η σύγχρονη ιστορία του Λουτρακίου και του Ιαματικού Τουρισμού αρχίζει το 1847,
όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αναλύσεις των μεταλλικών υδάτων από τον καθηγητή
Τζιοβάνι Μπατίστα Δελβινιώτη. Το 1855 δημιουργούνται οι πρώτες ξύλινες λουτρικές
εγκαταστάσεις και κατόπιν τα λουτρά πολυτελείας τα οποία κτίσθηκαν το 1934. Σήμερα το
παλαιό κτίριο του 1934-35 έχει πλήρως ανακαινιστεί και έχει ενοποιηθεί με το νεόδμητο
«Loutraki Thermal Spa». Η πηγή του Δήμου, έχει ανακηρυχθεί ως Ιαματική με το
Ν.2188/20,Β.Δ.14/28/3/1923 και κατατάχθηκε στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών
Τουριστικής Σημασίας με το Β.Δ.190/6-3-1962. Στα τέλη του μηνός Νοεμβρίου 2014,
αναγνωρίστηκε ο Ιαματικός πόρος του Δήμου, από τη Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ιαματικών
Πηγών, του Υπουργείου Τουρισμού.
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Τα ιαματικά ύδατα χαρακτηρίζονται υπόθερμα, χλωρονατριούχα, μεταλλικά, ασθενώς
αλκαλικά, θερμοκρασίας από 29,5ο C έως 31,4ο C και ραδιενεργά 31 μονάδες Mache. Η
λουτροθεραπεία

στις πηγές

έχει

ευεργετικά

αποτελέσματα

στη

θεραπεία

για

αρθροπάθειες, ρευματοπάθειες, ισχιαλγία, δερματοπάθειες, καθώς και για την
αποκατάσταση της κινητικότητας μετά από ορθοπεδικά χειρουργεία. Οι συνολικές
εγκαταστάσεις της επένδυσης του νέου Υδροθεραπευτηρίου καταλαμβάνουν έκταση 5.076
τμ και κείνται επί οικοπέδου εμβαδού 3021 τ.μ. Η νέα επένδυση, το Loutraki Thermal Spa,
ως ενοποιημένη μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2009 και
λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθημερινά, παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες
υγείας, ευεξίας, αναζωογόνησης και ομορφιάς. Τα τμήματα τα οποία βρίσκονται σε
ανάπτυξη και λειτουργία στην παρούσα φάση της επένδυσης είναι τα εξής:
Τμήμα Υδροθεραπείας / Λουτροθεραπείας σε πισίνες με τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
2 εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες με καταρράκτες και jet υδρομαλάξεων, εμβαδού 201
τμ. και 40 τμ. αντίστοιχα, για τη βύθιση του σώματος σε ιαματικό νερό, θερμοκρασίας 30 –
31ο C, για 20-30’ που λειτουργούν όλο το χρόνο.
1 εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδάτινο μανιτάρι και καταρράκτες 100 τμ. για τη
βύθιση του σώματος σε ιαματικό νερό θερμοκρασίας 30-31ο C για 20-30’ που
χρησιμοποιείται κατά τους θερινούς μήνες. Στο χώρο της εξωτερικής πισίνας υπάρχει
επίσης Pool Bar.
Σημειώνεται ότι βάση των διαθέσιμων στοιχείων, μετά τη λειτουργία της νέας μονάδας με
πισίνες Ιαματικού νερού, και ενώ στην επένδυση λειτουργούν ιδιωτικές καμπίνες με
μπανιέρες υδρομασάζ, το 85% των λουόμενων, προτιμά να κάνει υδροθεραπεία στις
πισίνες. Οι δύο εσωτερικές πισίνες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, μπορούν να
εξυπηρετήσουν ανά δωδεκάωρη λειτουργία, περί τα οκτακόσια (600) άτομα, ενώ η
εξωτερική πισίνα μπορεί να εξυπηρετήσει ανά δωδεκάωρο περί τους 200 λουόμενους. Οι
μήνες λειτουργίας που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση είναι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο
Σεπτέμβριος, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας αλλοδαπών τουριστών. Σημαντική
ζήτηση παρουσιάζουν και οι μήνες Μάϊος, Ιούνιος και Οκτώβριος, καθώς και ημέρες αργιών
και εορτών, με τους επισκέπτες να προέρχονται από την εσωτερική αγορά και κυρίως από
το Νομό Αττικής. Οι ώρες λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου είναι καθημερινά 11.00 –
19.00 και τα Σαββατοκύριακα 11.00 – 20.00. Τις καθημερινές ημέρες μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα παρουσιάζεται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος λειτουργίας,
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ενώ τα Σαββατοκύριακα η επισκεψιμότητα διαχέεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Οι
επισκέπτες που προσέρχονται στο Loutraki Thermal Spa ανήκουν σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, με την ηλικιακή ομάδα 25-45 ετών κυρίως γυναικών να υπερισχύει. Οι πελάτες,
συνδυάζουν την υδροθεραπεία στις πισίνες για χαλάρωση, υγεία και ευεξία, με άλλες
υπηρεσίες, σάουνα, μασάζ, λασποθεραπεία, καθώς και προγράμματα περιποίησης
σώματος, ομορφιάς κ.λπ. Αξιοσημείωτη είναι η προσέλευση κατά τους θερινούς μήνες
αλλοδαπών τουριστών, κυρίως Ρώσων σε ποσοστό 65%, με τους Γάλλους επισκέπτες να
ακολουθούν.
Στο Τμήμα Υδροθεραπείας σε πισίνες, εντάσσονται και οι χώροι ανά δύο, Σάουνας και
Ατμόλουτρων/Χαμάμ. Οι ηλικιακές ομάδες που κάνουν χρήση υπηρεσιών αυτών ανήκουν
κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 20 – 30 και 31 – 45 ετών.
Τμήμα Υδροθεραπείας / Λουτροθεραπείας σε ατομικές καμπίνες με μπανιέρες και τις
ακόλουθες εγκαταστάσεις:
4 ατομικές καμπίνες με μπανιέρες υδροθεραπείας.
3 διπλές καμπίνες με μπανιέρες υδροθεραπείας.
Πρόκειται για χώρους που διενεργείται Υδροθεραπεία σε καμπίνες με ατομικές μπανιέρες
με Ιαματικό νερό. Από τις 4 ατομικές καμπίνες με μπανιέρες η μία είναι ξεχωριστών
προδιαγραφών, η ονομαζόμενη Caracalla, για υδρομασάζ όλων των μερών του σώματος με
πολλαπλούς εκτοξευτήρες. Επίσης λειτουργούν δύο χώροι καταιονισμού από απόσταση
και ντους ψιλής βροχής. Πρόκειται για δύο σύγχρονες υπηρεσίες που δεν συναντώνται
συχνά σε αντίστοιχα Ιαματικά Κέντρα στην Ελλάδα, οι οποίες συμβάλλουν ικανοποιητικά
στη βελτίωση της υγείας. Οι πελάτες που προτιμούν τις υπηρεσίες αυτές, είναι κυρίως
νεότερης ηλικίας, ωστόσο η σαφής προτίμηση των επισκεπτών προς την υπηρεσία του
Υδρομασάζ στις υπερσύγχρονες πισίνες, έχει μειώσει αρκετά το ενδιαφέρον για αγορά των
υπηρεσιών αυτών.
Τμήμα υπηρεσιών Μασάζ: Στο τμήμα αυτό εντάσσονται οι υπηρεσίες που αφορούν
θεραπείες μασάζ για το σώμα και θεραπείες για το πρόσωπο. Για το σκοπό αυτό έχουν
διαμορφωθεί ειδικοί χώροι ομορφιάς και περιποίησης, καθώς και αίθουσες ατομικού
μασάζ. Στα πλαίσια διαφοροποίησης και εμπλουτισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών,
υπάρχουν και δύο χώροι για Λασποθεραπεία με λάσπη από τη Νεκρά Θάλασσα που
αναμιγνύεται με Ιαματικό Νερό Λουτρακίου παρέχοντας θεαματικά αποτελέσματα στη
θεραπεία μυοσκελετικών και δερματικών παθήσεων. Οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί έτσι,
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ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες του σύγχρονου ανθρώπου για
βελτίωση της υγείας, ευεξία, αναζωογόνηση, χαλάρωση και ομορφιά και η ηλικιακή ομάδα
25-45 προτιμά περισσότερο τις υπηρεσίες αυτές.
Γυμναστήριο: Πρόκειται για αίθουσα η οποία βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κτιρίου
στον 1ο όροφο. Διαθέτει ξύλινο δάπεδο (παρκέ) και βρίσκεται σε προνομιακή θέση με θέα
την εσωτερική πισίνα. Διαθέτει αυτόνομα αποδυτήρια και τουαλέτες, καθώς και σύστημα
θέρμανσης, ψύξης & εξαερισμού. Εμβαδόν κεντρικής αίθουσας: 130,62 τμ., Εμβαδόν
αποθήκης οργάνων γυμναστικής & λοιπού εξοπλισμού: 20,30 τμ. και Εμβαδόν αποδυτηρίων
& W.C.: 60,00 τμ. Συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν: 210,92 τμ. Το Γυμναστήριο επινοικιάζεται για
την πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων άσκησης.
Επισιτιστικά Τμήματα
Καφετέρια: Πρόκειται για χώρο με εμβαδόν παρασκευαστηρίου: 21,41 τμ. και εμβαδόν
χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων: 41,60 τμ. Συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν: 63,01 τμ. Η
Καφετέρια, βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, αριστερά της κεντρικής εισόδου. Σε
ανάπτυξη βρίσκονται 10 τραπεζοκαθίσματα. Ο χώρος διαθέτει σύστημα θέρμανσης, ψύξης
& εξαερισμού και λειτουργεί εξυπηρετώντας τους επισκέπτες του Υδροθεραπευτηρίου,
προσφέροντας κυρίως ροφήματα και ορισμένα σνακ.
Εστιατόριο: Βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου στην ανατολική πλευρά, σε προνομιακή
θέση με θέα τον Κορινθιακό κόλπο. Στο εστιατόριο, υπάρχει

εξοπλισμένος χώρος

παρασκευαστηρίου καθώς και χώρος παρασκευαστηρίου μπαρ εντός της εσωτερικής σάλας
η οποία διαθέτει ξύλινο δάπεδο (παρκέ). Διαθέτει δικές του αυτόνομες τουαλέτες ανδρών,
γυναικών και ΑΜΕΑ, καθώς και σύστημα θέρμανσης, ψύξης & εξαερισμού. Προβλέπει την
ανάπτυξη 60 τραπεζοκαθισμάτων στην εσωτερική σάλα και 50 καθισμάτων στη βεράνταεξώστη. Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν λειτουργεί.
Εμβαδόν παρασκευαστηρίου: 63,96 τμ. Εμβαδόν εσωτερικής σάλας: 119,71 τ.μ. Εμβαδόν
προθαλάμου & W.C.: 34,00 τμ. Εμβαδόν βεράντας-εξώστη: 90,71 τμ. Συνολικό ωφέλιμο
εμβαδόν: 308,38 τμ.
Ο Δήμος κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιος – Σεπτέμβριος), δέχεται αυξημένο αριθμό
επισκεπτών στο Λουτράκι και στην ευρύτερη περιοχή (περίπου 100.000), οι οποίοι στην
πλειονότητά τους είναι ημεδαποί τουρίστες (75%). Η τουριστική υποδομή είναι
ανεπτυγμένη, αφού στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν 49 ξενοδοχειακές μονάδες, όλων
των κατηγοριών, καθώς και δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας Deluxe. Την
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τουριστική υποδομή στον τομέα των καταλυμάτων όπου προσφέρονται πλέον των 4.900
κλινών, συμπληρώνει η λειτουργία ενοικιαζόμενων δωματίων, ενός resort για άτομα με
ειδικές ανάγκες, τριών camping, μιας μονάδας αποκατάστασης και αποθεραπείας, καθώς
και ενός κέντρου άθλησης και αναψυχής. Τις υποδομές συμπληρώνουν το «Αλεξάνδρειο»
Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, το Κολυμβητήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών, το Καζίνο
και πλήθος τουριστικών επιχειρήσεων που συνθέτουν μερικές από τις υποδομές που
απαιτούνται για την προσέλκυση, τη διαμονή και τη φιλοξενία επισκεπτών.

Συνοπτικά στοιχεία επισκεψιμότητας για το LOUTRAKI THERMAL SPA και την περιοχή του
Λουτρακίου.


Η πόλη του Λουτρακίου δέχεται κατά τη θερινή περίοδο ικανό αριθμό επισκεπτών,
οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ημεδαποί τουρίστες (75%). Τους υπόλοιπους
μήνες, η επισκεψιμότητα είναι μειωμένη με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται έντονη
εποχικότητα.



Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων παρουσιάζει τον υψηλότερο
δείκτη ξενοδοχειακής πυκνότητας στο Νομό Κορινθίας και δέχεται τη μεγαλύτερη
τουριστική πίεση που μπορεί να επηρεάσει τη φέρουσα ικανότητα του τουριστικού
προορισμού.



Από τους ημεδαπούς επισκέπτες στο Υδροθεραπευτήριο, το 86%, προέρχεται από
διάφορες περιοχές της Αθήνας, ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες από την Κόρινθο.
Μια αισθητή δυναμική προσέλκυσης γηγενών επισκεπτών, καθώς και επισκεπτών
από τους όμορους νομούς που εμφανίζεται, χρειάζεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω
με την ανάληψη δράσεων και ενεργειών Μάρκετινγκ.



Μετά την πλήρη ανακαίνιση και ενοποίηση του παλαιού κτιρίου με τη νέα
επένδυση, το Υδροθεραπευτήριο καθίσταται ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του, προσελκύουν διάφορες ηλικιακές
ομάδες, ωστόσο το προφίλ των επισκεπτών σε ποσοστό άνω του 70%, αποτελείται
από άτομα των ηλικιακών ομάδων 21-30, 31-40, 41-50 και ανήκουν σε ανώτερο
μορφωτικό επίπεδο, καθώς και στη μεσαία και άνω εισοδηματική τάξη.
Ενδιαφέρονται κυρίως για προγράμματα ευεξίας και χαλάρωσης, χωρίς να
υπολείπονται τα πακέτα περιποίησης και ομορφιάς.
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Η πρώτη χώρα προέλευσης αλλοδαπών τουριστών στο Λουτράκι Loutraki Thermal
Spa, την τελευταία πενταετία είναι η Ρωσία. Οι Ρώσοι επισκέπτες διαθέτουν
ιδιαίτερη κουλτούρα και είναι καλά ενημερωμένοι για τη χρησιμότητα των
Ιαματικών Νερών στην υγεία. Στο Υδροθεραπευτήριο επιλέγουν κυρίως πενταήμερα
θεραπευτικά πακέτα. Σημειώνεται ότι το 65% των αλλοδαπών επισκεπτών στο
Υδροθεραπευτήριο, είναι Ρώσοι, ενώ σε μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι Γάλλοι
και κατόπιν οι Γερμανοί (στοιχεία 2014). Η Ρωσική αγορά, αλλά και η Γαλλική,
καταδεικνύουν μια αξιοσημείωτη δυναμική, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω
μέσω των δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί, καθώς και αυτών που θα προταθούν
προς την κατεύθυνση αυτή.

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Σε μια ιστορική τοποθεσία, σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από τη Διώρυγα του
Ισθμού και μόλις 4χιλιόμετρα από το Λουτράκι, βρίσκεται το «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό
Κέντρο. Απέχει μόνο 76 χιλ. από την Αθήνα, και συνδέεται οδικώς μέσω της νέας εθνικής
οδού Αθηνών – Κορίνθου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Το «Αλεξάνδρειο» Σ.Κ.Λ είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και έχει παραχωρηθεί προς
εκμετάλλευση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.». Στεγάζεται σε
ένα άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο κτίριο, συνολικού εμβαδού 3.750 τμ. Η
πολυμορφικότητα των χώρων του, ο υπερσύγχρονος οπτικοακουστικός εξοπλισμός, και το
έμπειρο προσωπικό, είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους το ‘’Αλεξάνδρειο’’
μπορεί να αποτελέσει επιλογή ως χώρου εκδηλώσεων από εταιρείες, επιστημονικά και
τεχνολογικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για τη διοργάνωση και φιλοξενία
συνεδρίων, ημερίδων, πολιτιστικών και κάθε είδους εκδηλώσεων.
Στους χώρους του περιλαμβάνονται:


Χώροι Υποδοχής, Φουαγιέ & Καθιστικό/ Μπαρ/Καφετέρια (η οποία είναι υπό
εκμίσθωση)



Κεντρικό Αμφιθέατρο για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών, θεατρικών
παραστάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 400 θέσεων, άρτια εξοπλισμένη με
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σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και με σύστημα διερμηνείας σε τρεις
γλώσσες.


Αίθουσες συσκέψεων και σεμιναρίων χωρητικότητας από 50-70 ατόμων.



Αίθουσα τύπου, αίθουσα γραμματείας, γραφείο οργανωτών συνεδρίων.



Εκθεσιακός χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει από εκθέσεις τέχνης, έως μικρές
κλαδικές εκθέσεις.



Εστιατόριο, χώρος δεξιώσεων και Banquet.



Καφετέρια/ Coffee Shop 100 θέσεων, στον πρώτο όροφο του Κτιρίου.



Πρόσβαση για ΑΜΕΑ και χώροι parking.

Σε όλο το διάστημα λειτουργίας του (από το 2006), έχουν διοργανωθεί διεθνή συνέδρια
(Ιατρικά, Αρχαιολογικά κ.ά.), εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, εκθέσεις, εταιρικά
σεμινάρια κ.ά. Οι άρτιες εγκαταστάσεις του προσφέρουν τη δυνατότητα για περαιτέρω
ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού, που αν ενσωματωθεί ως πλέγμα στις άλλες
εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή, θα προσδώσει θετικό
πρόσημο στη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Αναψυκτήριο «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ»

Στα όρια της παλαιάς Λουτρόπολης του Λουτρακίου, βρίσκεται η Πλατεία Ζωοδόχων
Πηγών, γνωστή ευρύτερα με την ονομασία «Καταρράκτες». Στον φυσικό αυτό χώρο, έχουν
δημιουργηθεί τεχνητοί Καταρράκτες με τη χρήση Ιαματικού Νερού και ο συνδυασμός με
θέα την θάλασσα και το φυσικό τοπίο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Στον
υπαίθριο χώρο λειτουργεί υπό εκμίσθωση Καφετέρια, γνωστή με την επωνυμία
Καταρράκτες, ιδιοκτησίας της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ. Στον παρακείμενο χώρο
βρίσκεται το κτίριο των ονομαζόμενων Φυσικών Λουτρών, ένας χώρος που σήμερα δεν
είναι επισκέψιμος και δεν λειτουργεί. Τα ως άνω περιγραφόμενα ιδιοκτησίας της
Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ είναι εμβαδού 5939,60 Τ.Μ. (Πλατεία Ζωοδόχων Πηγών)
και 843,18 τ.μ. εμβαδού αντίστοιχα, που καταλαμβάνει το κτίριο των Φυσικών Λουτρών.
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Ισθμός

Η περιοχή του Ισθμού είναι μοναδική για την Ελλάδα. Ο τόπος προσφέρει υπέροχη θέα.
Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης προσπέλασης μέσω του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών –
Κορίνθου και συναρτάται με 2 σημαντικούς οικισμούς την Κόρινθο και το Λουτράκι
καθόσον βρίσκεται στο ενδιάμεσο αυτών. Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργούσε η
Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου αποτελούσε σημείο ανάπλασης και αναψυχής για
τους διερχόμενους οδηγούς και επιβάτες . Γι’ αυτό το λόγο και αναπτύχθηκε κατά μήκος
της Εθνικής οδού Ζώνη με καταστήματα αναψυχής.
Μετά την δημιουργία του νέου Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Κορίνθου άλλαξαν τα
δεδομένα της περιοχής λόγω μετατροπής πολλών παραγόντων:
-

Κατ’ αρχήν ο νέος αυτοκινητόδρομος είναι κλειστός δρόμος και δεν δίνει
δυνατότητα

πρόσβασης για να αναπτυχθούν χρήσεις αναψυχής για την

εξυπηρέτηση των διερχομένων σε άμεση σχέση με αυτόν.
-

Με την βελτίωση της χάραξης του, την διάνοιξη του τούνελ στην περιοχή της
"Κακιάς Σκάλας" κ.λπ. μειώθηκε η χρονοαπόσταση της περιοχής του Ισθμού με την
είσοδο των Αθηνών.

-

Με τη δημιουργία της Αττικής Οδού βελτιώθηκε δραματικά η προσπέλαση προς τις
επί μέρους συνοικίες της Αθήνας.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να χάσει τον χαρακτήρα η περιοχή και να μην λειτουργεί
πλέον ως απαραίτητη στάση για τους διερχόμενους οδηγούς.
Το ενδιαφέρον μίας μερίδας πληθυσμού που παρέμεινε ζωντανό για την περιοχή δεν έχει
την δυνατότητα να συντηρήσει όλα αυτά τα καταστήματα αναψυχής που είχαν
δημιουργηθεί όταν η ζήτηση ήταν αυξανόμενη πριν την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.
Τα καταστήματα απαξιώθηκαν, τα περισσότερα έκλεισαν ή/και εγκαταλήφθηκαν ή
μετατράπηκαν σε εκθέσεις (πλακιδίων – αυτοκινήτων) για τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής (Κόρινθος – Λουτράκι) ή ακόμα χειρότερα σε αποθήκες χονδρεμπορίου.

Όμως όπως προαναφέρθηκε η περιοχή του Ισθμού είναι μοναδική στην Ελλάδα και η
επίσκεψη στην εν λόγω περιοχή συγκινεί τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς τουρίστες.
Έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας την αναβάθμιση
της ελκυστικότητας

όλης της περιοχής, με την βελτίωση της πρόσβασης και της
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προσπελασιμότητας αυτής, σε συνδυασμό με την υλοποίηση της ανάδειξης του Αρχαίου
Διόλκου.
Είναι σαφές ότι με την υλοποίηση αυτών των τόσο σημαντικών έργων ο Δήμος ΛουτρακίουΠεριχαρώς-Αγίων Θεοδώρων θα προσελκύσει ικανό αριθμό επισκεπτών και θα αυξήσει
σημαντικά το τουριστικό του Προϊόν.
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1.1.5 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1.1.5.α Οικονομική κατάσταση Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Η ανάλυση και αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου , όπως αυτή
αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες βασίζεται στη χρήση απολογιστικών στοιχείων για
τα έτη 2011-2014 και στοιχεία προϋπολογισμού δαπανών για το έτος 2015.

Έσοδα 2011-2015

ΕΣΟΔΑ

Απολογισμ

Απολογισμ

Απολογισμ

Απολογισμ

Προυπολογ.

2011

2012

2013

2014

2015

ΚΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ
ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ.
ΤΕΛΗ
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ.
07
ΛΟΙΠΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 01 έως
07

158.248,54

108.849,14

115.338,11

144.977,98

161.112,82

45.917,67

61.335,94

66.650,10

35.778,19

40.000,00

4.737.747,59

4.588.782,30

3.857.967,70

3.630.489,70

4.001.000,00

3.827.730,82

2.713.035,81

1.807.642,06

1.708.493,90

2.101.714,00

716.601,83

740.311,16

700.422,02

956.578,20

679.004,00

3.767.587,77

3.031.967,36

2.605.612,21

2.835.589,20

3.075.516,49

91.073,92

113.846,90

109.411,86

74.730,21

90.875,40

13.344.910,14

11.358.128,61

9.263.044,06

9.386.637,38

10.149.22,71

ΚΑ
11

12

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓ

21.877,00

0,00

7.561,65

3.390,75

1.500,00

293.638,98

216.087,31

140.761,55

32.838,96

53.300,00
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13
14

ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣ
ΔΩΡΕΕΣ

15

ΠΡΟΣΤΙΜΑ –
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
16
ΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 11 έως
16

ΚΑ

646.644,85

2.003.647,68

697.221,10

1.372.264,76

2.990.020,41

5.000,00

4.500,00

6.000,00

4.500,00

211.029,59

168.284,60

203.108,63

284.541,98

229.700,00

112.010,06

88.610,44

50.550,23

27.392,29

21.700,00

1.285.200,48

2.481.630,03

1.103.703,16

1.726.428,74

3.300.720,41

0,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
ΤΑΚΤΙΚΑ
22
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 21 έως
22

ΚΑ

289.533,93

1.007.747,72

1.124.388,45

418.175,44

669.200,00

24.940,65

18.724,99

42.839,42

1.426,09

82.000,00

314.474,58

1.026.472,71

1.167.227,87

419.601,53

751.200,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 31 έως
32

ΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266.092,37

306.716,53

261.887,70

616.285,32

12.471.112,23

266.092,37

306.716,53

261.887,70

616.285,32

12.471.112,23

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΤΡΙΤΩΝ
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 41 έως
42

2.217.728,37

22.235,39
2.239.963,76

ΚΑ
51

2.102.441,36

1.904.407,25

1.921.244,45

2.789.800,00

23.370,95

22.054,89

459.936,82

77.500,00

2.125.812,31

1.926.462,14

2.381.181,27

2.867.300,00

1.515.508,72

2.090.000,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜ.
ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

5.968.791,69

4.683.824,19

2.049.210,50

23.419.433,0

21.982.584,38

15.771.535,43

16.045.642,96 31.629.555,3
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Έξοδα 2011-2015
ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΩΘ.
2011

ΠΛΗΡΩΘ.
2012

ΠΛΗΡΩΘ.
2013

ΠΛΗΡΩΘ.
2014

ΠΡΟΥΠΟΛ.
2015

6

ΕΞΟΔΑ

10.648.955,67

11.460.374,98

10.056.682,76

8.737.701,29

10.094.687,28

60

Αμοιβές και
έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές
αιρετών και
τρίτων
Παροχές
τρίτων
Φόροι τέλη

5.608.757,84

4.546.803,25

4.407.176,77

3.913.965,26

3.431.994,45

481.046,01

713.398,79

450.769,83

401.418,94

597.550,20

1.617.402,59

2.239.286,95

2.054.540,64

1.972.255,99

27.153,86

18.780,29

22.033,56

17.256,67

32.620,00

216.339,31

83.846,92

116.167,87

109.518,28

326.850,00

581.180,48

545.791,76

469.447,81

435.275,95

433.250,00

422.280,77

653.024,32

531.505,21

448.237,97

758.605,20

1.594.237,50

1.379.751,09

1.176.906,55

1.255.139,21

68

Λοιπά Γενικά
έξοδα
Πληρωμές
δημόσιας
πίστεως
Δαπάνες
προμήθειας
αναλωσίμων
Πληρωμές σε
τρίτους
Λοιπά έξοδα

100.567,31

1.279.701,61

828.134,52

184.543,02

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

4.080.259,63

4.185.890,39

983.841,19

1.813.345,94

4.189.099,25

71

Αγορές
κτιρίων και
παγίων
Έργα

520.852,04

483.266,80

236.637,24

250.810,50

269.100,00

2.324.811,13

876.778,44

579.526,71

1.178.081,59

3.128.167,87

534.596,46

2.825.845,15

163.627,24

384.453,85

892.319,29,00

700.000,00

0,00

4.050,30

0,00

1.643,60

4.006.393,53

4.287.108,51

3.215.502,46

3.744.200,41

16.940.099,25

1.947.480,54

2.223.588,21

1.356.773,84

1.842.092,27

1.954.150,40

2.058.912,99

2.063.520,30

1.858.728,62

1.902.108,14

2.816.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Πληρωμές
Π.Ο.Ε
Προβλέψεις
μη
είσπραξης

0,00

0,00

0,00

0,00

12.169,403,46

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤ

0,00

0,00

0,00

0,00

178.557,63

18.735.608,83

19.933.373,88

14.256.026,71

14.295.247,64

31.629.555,35

61

62
63
64
65

66

67

73
74
75
8
81
82
83

Μελέτες
Έρευνες
Συμμετοχές σε
επιχειρήσεις
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Π.Ο.Ε.
Πληρωμές
Π.Ο.Ε
Αποδόσεις

ΣΥΝΟΛΟ

2.624.983,25

1.831.510.74
69.478,64
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΛΗΡΩΘ.
2011

ΠΛΗΡΩΘ.
2012

ΠΛΗΡΩΘ.
2013

ΠΛΗΡΩΘ.
2014

00

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ.
ΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.374.933,66

4.426.346,90

3.416.312,56

2.665.957,61

3.403.958,98

94.463,63

1.417.635,65

1.352.940,05

1.413.164,72

1.315.321,43

138.702,87

950.235,28

681.597,17

519.650,18

698.006,97

3.615.555,91

3.127.023,42

3.449.861,10

3.334.618,85

3.951.915,21

418.193,61

466.915,30

475.828,63

0,00

1.000,00

2.374.590,04

4.466.308,05

1.042.208,72

1.861.738,60

4.056.036,98

566.966,63

555.065,66

405.810,74

459.487,75

513.800,00

129.679,95

123.643,56

133.791,49

227.401,23

506.259,29

19.158,60

17.526,80

33.696,22

48.951,89

60.250,00

72.398,32

51.106,21

48.477,57

20.076,40

4.095,00

62.617,43

64.458,54

0,00

0,00

0,00

14.729.215,30

15.646.265,37

10.551.047,23

14.510.643,86

10

15

20

25

30

35
40
45
50
70

ΣΥΝΟΛΟ

11.040.524,25

ΠΡΟΥΠΟΛ.
2015

Σχετικά με τα έξοδα:
Με έτος βάσης τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών του έτους 2011 παρατηρείται
διαχρονικά, μείωση στα συνολικά έξοδα ανά έτος. Η διαφορά, συγκρίνοντας τα
απολογιστικάστοιχεία που προέκυψαν στις πληρωμένες δαπάνες το 2011 με αυτές που
προέκυψαν, κατάτο κλείσιμο του έτους 2014 αγγίζει το 23%.
Η σημαντικότερη μείωση στα έξοδα παρατηρείται στις δαπάνες για επενδύσεις καθώς από
το 2011 έως το 2014 παρατηρείται μία μείωση της τάξης του 55%. Οι δαπάνες για έργα από
το 2011 στο 2014 έχουν μείωση 49,3%. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των
2. 324.811 ευρώ, που πληρώθηκαν για έργα το 2011, τα 2.200.000 ευρώ αφορούσαν
πληρωμές έργων της Δημοτικής Αρχής 2007-10. Στις δαπάνες μισθοδοσίας υπάρχει μία
μείωση της τάξης του 30% από το 2011 έως το 2014. Αυτή η σημαντική μείωση
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δικαιολογείται καθώς αποδυναμώθηκε πάνω από 50 άτομα το έμψυχο δυναμικό του
Δήμου από διάφορες αιτίες (συνταξιοδοτήσεις, κατάργηση τμημάτων, μετακινήσεις λόγω
της κινητικότητας κ.α) την τριετία 2011-14. Τα λειτουργικά έξοδα για το έτος 2014
αποτελούν το 60% των συνολικών εξόδων που πληρώθηκαν. Οι επενδυτικές δαπάνες
αποτελούν το 12% των συνολικών δαπανών ενώ οι πληρωμές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις και Προβλέψεις αποτελούν το 28 %.
Σχετικά με τα έσοδα:
Με έτος βάσης το 2011 και συγκριτικά με το 2014 παρατηρείται μείωση των γενικών
εσόδων κατά 31,6%. Στα τακτικά έσοδα η μείωση ήταν κοντά στο 30%.
Τέλος οι ανείσπρακτες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών από τα τέλη του 2010 έως
και σήμερα έχουν αυξηθεί κατά γεωμετρική πρόοδο, ως φυσικό επακόλουθο της βαθιάς και
συνάμα πολύχρονης οικονομικής κρίσης που περνά η Χώρα μας. Μόνο το τελευταίο χρόνο
παρατηρείται μία αρκετή σοβαρή εισροή χρημάτων στα Δημοτικά μας Ταμεία, εξαιτίας των
ευνοϊκών ρυθμίσεων που έχουν θεσπισθεί από το Κράτος σε παλιές οφειλές των Δημοτών.

1.1.5 β Υφιστάμενη κατάσταση Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 982/30-3-2012 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων , η εσωτερική οργανωτική δομή του Δήμου
αποτελείται από τις εξής διευθύνσεις και τμήματα:
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου στο Λουτράκι και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς
σκοπού και αντικειμένου:
Υπηρεσίες υπαγόμενες απ’ ευθείας στον Δήμαρχο
1. Γενικός Γραμματέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Ειδικών Συνεργατών
3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
4. Νομική Υπηρεσία
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5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
7. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας


Αρμοδιότητες επιχειρησιακού σχεδιασμού



Αρμοδιότητες αστυνόμευσης

8. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Επιτελικές Υπηρεσίες
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής


Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης



Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
1. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
2. Γραφείο Αλιείας
3. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
4. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και πολιτικών Ισότητας των Φύλων
2. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών


Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
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Γραφείο Ληξιαρχείου



Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας


Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού



Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας

4. Τμήμα Κ.Ε.Π.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
2. Γραφείο Προϋπολογισμού, Εξόδων και Οικονομικής Πληροφόρησης


Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών



Γραφείο Μισθοδοσίας



Γραφείο Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού και Εργασιών

3. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου


Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας



Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
1. Τμήμα Τεχνικών Έργων
2. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών


Γραφείο Μελέτης και Εκτέλεσης Έργων



Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας



Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων

3. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου κατασκευών


Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών



Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
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Γραφείο Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων – εγκρίσεων



Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας

4. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
1. Τμήμα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης


Γραφείο Περιβάλλοντος – Καθαριότητας



Γραφείο Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών



Γραφείο Κοιμητηρίων



Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων

2. Τμήμα Κίνησης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων


Τμήμα Πρασίνου

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
3. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.)
4. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
Το

πεδίο

δραστηριοτήτων

κάθε

διεύθυνσης/τμήματος/γραφείου

αναφέρεται

με

λεπτομέρεια στον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου –
Αγίων Θεοδώρων.
Οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου που
βρίσκεται στο Λουτράκι (Ιάσωνος & Εθν. Αντιστάσεως) και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες
του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων
εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν
υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των
Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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Οι υπάλληλοι του Δήμου συμμετέχουν τακτικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων ανάλογα με το αντικείμενο της διοικητικής μονάδας (διεύθυνσης/
τμήματος) στην οποία υπάγονται και τη φύση των ειδικότερων καθηκόντων τους. Επιπλέον
υπάρχει μέριμνα για την τακτική παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το
αντικείμενο κάθε διεύθυνσης/τμήματος μέσω διαδικτύου.
Οι διάφορες προμήθειες ανανέωσης του εξοπλισμού του Δήμου προγραμματίζονται με
συγκεκριμένες διαδικασίες και με συνεργασία των αρμόδιων διευθύνσεων και αυτοτελών
τμημάτων με το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ειδικότερα η σειρά των διαδικασιών που ακολουθούνται είναι η εξής:
1) Πρόταση του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης/τμήματος.
2) Έλεγχος διάθεσης πίστωσης.
3) Ανάθεση υλοποίησης προμήθειας.
4) Αναφορά εξέλιξης διαδικασίας.
5) Ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης, ελέγχου και θεώρησης της προμήθειας.
6) Αίτηση προς το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για διάθεση πίστωσης, εφόσον έχει
προβλεφθεί σχετικό οικονομικό κονδύλι στον ετήσιο προϋπολογισμό.
7) Ανάθεση της προμήθειας.
8) Έλεγχος παραλαβής της προμήθειας.
Κάθε οργανική μονάδα (διεύθυνση/τμήμα) του Δήμου κάνει τον προγραμματισμό των για
προμήθειες με βάση, τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει
και με βάση τις σχετικές δαπάνες στο παρελθόν.
Προτεραιότητα, σε ότι αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, αποτελούν ο ηλεκτρονικός
εξοπλισμός σε υλικό τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως Η/Υ και
μηχανήματα περιφερειακής διασύνδεσης με Η/Υ όπως οι σαρωτές, πολυμηχανήματα
τηλεπικοινωνιών που συνδυάζουν τηλεφωνία και τηλεομοιοτυπία, καθώς και προγράμματα
λειτουργικού λογισμικού πληροφορικής σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών.
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Για τον αποδοτικότερο προγραμματισμό των προμηθειών, επιβάλλεται καλύτερος
συντονισμός των προϊστάμενων των διευθύνσεων και τμημάτων, τόσο με τον προϊστάμενο
του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής όσο και με τον
προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης
και Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Οργάνωσης, θα πρέπει να υπάρχουν διακριτές αρμοδιότητες, όσον αφορά τον
προγραμματισμό προμηθειών ανά διεύθυνση και αυτοτελές τμήμα.
Οι διάφορες διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία του Δήμου δεν είναι ηλεκτρονικά
διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, στοιχείο που θα αποτελούσε παράγοντα βελτίωσης της
συνολικής αποδοτικότητας του Δήμου ως οργανισμού, δεδομένου ότι θα αύξανε τις
ταχύτητες ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του και θα μείωνε τόσο τις χρονικές
καθυστερήσεις, όσο και τον αριθμό τυχόν σφαλμάτων.
Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου είναι πενθήμερο από Δευτέρα έως και
Παρασκευή και η χρονική διάρθρωση του είναι 8ωρη κλιμακωτή κατ’ επιλογήν, από τις
07:00 π.μ. έως τις 05:00 μ.μ. Η παροχή υπηρεσιών με παρουσία του κοινού στα κτήρια του
Δήμου γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 07:30 π.μ. έως και τις
01:30 μ.μ. Ορισμένα τμήματα, λόγω της φύσης του αντικειμένου των υπηρεσιών που
προσφέρουν, ακολουθούν και πιο διευρυμένο ωράριο, όπως το Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και το
Τμήμα Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
Η ζήτηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους δημότες βαίνει ολοένα αυξανόμενη με
την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις, είτε από λάθος είτε από
έλλειψη προσωπικού, να παρατηρούνται αστοχίες και ανεπάρκειες στην εξυπηρέτηση των
δημοτών. Για τη διόρθωση αυτών, έχει θεσπιστεί για το σύνολο των υπηρεσιών που
παρέχονται από το Δήμο, διαδικασία υποβολής παραπόνων από τους δημότες. Ο αριθμός
αυτών διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία. Κατά κύριο λόγο τα παράπονα αφορούν τους
χρόνους εξυπηρέτησης και τη μείωση του όγκου των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ο
μέσος όρος για τον χρόνο ανταπόκρισης των υπηρεσιών σε αιτήματα δημοτών για παροχή
πληροφοριών είναι 5 – 10 εργάσιμες ημέρες, ενώ ίδιος είναι και ο απαραίτητος χρόνος 5 –
10 εργάσιμες ημέρες – για την περαίωση των διοικητικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των
δημοτών.
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Οι υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνουν υπόψη τα παράπονα και προσπαθούν για τη βελτίωση
των ατελειών στην εξυπηρέτηση των δημοτών και την συνολική εν γένει αναβάθμιση της. Ο
χρόνος υλοποίησης σχετικών έργων που αυξάνουν την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του
Δήμου στην εκτέλεση της αποστολής τους, εξαρτάται από το αντικείμενο κάθε έργου και
κυμαίνεται από 1 μήνα έως και 1 έτος, με μ.ο. κατά κύριο λόγο τους 3 – 6 μήνες.
Ο Δήμος δεν διαθέτει ηλεκτρονική ιστοσελίδα με διαδραστική πύλη, έτσι ώστε να υπάρχει
δυνατότητα εξυπηρέτησης των δημοτών και κάθε άλλου ενδιαφερομένου από απόσταση,
έστω και για την απλή υποβολή αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ύπαρξη σχετικής
δυνατότητας, παράλληλα με πρόνοια για σχετική ενημέρωση και επιμόρφωση των
δημοτών, θα αύξανε την συνολική αποδοτικότητα του οργανισμού του Δήμου. Δεδομένου
ότι θα προκαλούσε μείωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας των δημοτών για κατάθεση
αιτήσεων ή/και παροχή πληροφοριών, κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ελάφρυνε σε μεγάλο βαθμό
τον συνολικό όγκο έργου των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να ανταποκρίνονται ταχύτερα
και αποδοτικότερα κυρίως στην εξυπηρέτηση των δημοτών.

1.1.6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ

1.1.6 α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)
Ο Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το διακριτικό τίτλο
«ΜΕΡΙΜΝΑ» και συστάθηκε με το ΦΕΚ 1960/2-9-2011. Αποτελεί τον φορέα άσκησης της
πολιτικής του Δήμου στους τομείς της Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης και
Παιδείας. Προέκυψε από την συγχώνευση των: α) Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και
Κοινωνικής Αντίληψης Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ.-Π.), β) Α΄ Δημοτικός Παιδικός
Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, γ) Οργανισμός Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών
Σταθμών Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, δ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Δήμου Αγίων Θεοδώρων (Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίων Θεοδώρων).
Η οργανωτική δομή του διαρθρώνεται στους εξής τομείς:
-

Τομέας Διοίκησης (Δ.Σ. 11μελές)
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-

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

-

Τομέας Παιδείας

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες που παρέχει παρουσιάζει συνεχείς αυξητικές τάσεις με
αποτέλεσμα το υφιστάμενο προσωπικό να αδυνατεί να αντεπεξέλθει κάποιες φορές.
Οι υπάλληλοι του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. λαμβάνουν μέρος σε επιμορφωτικά προγράμματα, σχετικά
με την άσκηση των καθηκόντων τους. Την αναβάθμιση της λειτουργίας του οργανισμού
υποβοήθησε η προμήθεια συστήματος μηχανογραφημένης οικονομικής διαχείρισης.
Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι από τις 07:00 π.μ. έως τις 03:30 μ.μ. και
διατίθεται ολόκληρο για την εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών.
Οι δημότες αξιολογούν ως αρκετά καλή την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών, αλλά
παρόλα αυτά προσδοκούν βελτιώσεις και αναβάθμιση τους, ιδιαίτερα σε σχέση με την
παροχή ιατροκοινωνικής φροντίδας, τη δημιουργία πρόσθετων χώρων παραμονής παιδιών
και την οργάνωση περισσότερων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.
Ο ρόλος που επιθυμεί και προσπαθεί να διαδραματίσει ο Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. για την επόμενη
μεσοπρόθεσμη περίοδο είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους δημότες και η ανάδειξη του Νομικού Προσώπου ως επιτελικό φορέα προώθησης
της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

1.1.6 β ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α – «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
Η εταιρεία ιδρύθηκε την 26-9-1994 με την υπ’ αρίθμ. 2715 απόφαση του Νομάρχη
Κορινθίας και δημοσιεύθηκε το καταστατικό της στο ΦΕΚ 5757/11-10-1994 με την
επωνυμία

«Ανώνυμη

Τουριστική

Εταιρεία

Καζίνο

Λουτρακίου

Α.Ε.».

Κατόπιν

συγχωνεύσεων με άλλες δημοτικές επιχειρήσεις και τροποποιήσεων καταστατικού η
εταιρεία κατέληξε στη σημερινή της μορφή με την επωνυμία «Τουριστική Λουτρακίου
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 11898/13-10-2010.

Έδρα της εταιρείας

ορίζεται ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων
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Θεοδώρων. Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων κατέχει σχεδόν το σύνολο όλων των
μετοχών.
Η «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπό έχει την ίδρυση, λειτουργία,
εκμετάλλευση τουριστικών – ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων/ επιχειρήσεων και η υλοποίηση
έργων ανάπτυξης (τουρισμού) στο Δήμο. Βασική δραστηριότητα με την σύσταση της
αποτέλεσε η συμμετοχή της στην εκμετάλλευση της άδειας του Καζίνο Λουτρακίου. Στην
συνέχεια και με την συγχώνευση και απορρόφηση των λοιπών Δημοτικών Επιχειρήσεων
προβαίνει στην εκμετάλλευση του ήδη υφιστάμενου Υδροθεραπευτηρίου της πόλεως του
Λουτρακίου (εγκαταστάσεις 5076 τετρ. μέτρων). Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και στον
Συνεδριακό Τουρισμό εκμεταλλευόμενη το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου
μετά από παραχώρηση του από τον Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από τους Σκοπούς της Εταιρείας όπως:
1. Η ανάληψη αυτοτελώς, είτε μετ’ άλλων εταιρειών κοινοπρακτικώς της
εκμετάλλευσης της άδειας ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου.
2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακού συγκροτήματος και λοιπών
χώρων και μέσων αναψυχής υψηλής στάθμης και προδιαγραφών για την
εξυπηρέτηση της τουριστικής ανάπτυξης.
3. Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της πόλεως του
Λουτρακίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.
4. Η διαχείριση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, αξιοποίηση και προβολή των λουτρικών
εγκαταστάσεων και των Ιαματικών εγκαταστάσεων και πηγών της περιοχής, η αγορά
ακινήτων και η κατασκευή έργων προς τον σκοπό αυτό και η άσκηση οποιασδήποτε
επιχειρηματικής δραστηριότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής ή στην
επίτευξη κερδών για την εταιρεία.
5. Η δημιουργία ή απόκτηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για την
οργάνωση, λειτουργία, αξιοποίηση, διοίκηση, εκμετάλλευση, προβολή των τομέων
τουρισμού καθώς και άλλων τομέων της εταιρίας που περιλαμβάνονται στους
σκοπούς της.
6. Η ανάληψη και υλοποίηση εθνικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ιδίων προγραμμάτων
τουριστικής ανάπτυξης και λοιπών τομέων δράσεων της εταιρείας.
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7. Η ανάθεση κατασκευής, ανακατασκευής, απόκτησης, δημιουργίας, χρησιμοποίησης,
οργάνωσης, διοίκησης, εκμετάλλευσης αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με νομικά ή
φυσικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή λουτρικών εγκαταστάσεων, του
σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου, πλαζ, καθώς και λοιπών έργων τουριστικού
ενδιαφέροντος όπως και διοργανώσεις για την ανάπτυξη όλων των μορφών
τουρισμού.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια από την ημέρα καταχώρησης της στο
οικείο Μητρώο Α.Ε. και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που
αποφασίζονται από το Δ.Σ. Η Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά στην έδρα της
Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ.
Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρος αυτού
ορίζεται πάντοτε ο εκάστοτε Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων. Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις
και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το Νόμο και το
καταστατικό της Εταιρείας.
Η λειτουργία της ασκείται από το Γενικό Διευθυντή και η δομή της διαρθρώνεται μέσω
της Τεχνικής Διεύθυνσης, της Διοικητικής Διεύθυνσης, της Οικονομικής Διεύθυνσης και
της Τουριστικής Διεύθυνσης. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά είκοσι (20) άτομα
προσωπικό σε όλες της τις εγκαταστάσεις. Η διοικητική δομή της Εταιρείας
παρουσιάζεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα:
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
– ΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αναπτυξιακές προτεραιότητες της «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
Έπειτα από την συνοπτική περιγραφή της «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» και λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική αυτοτέλεια και τη δυνατότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, χαρακτηριστικά της
λόγω του προφίλ της ως Ανώνυμη Εταιρεία και της τεχνογνωσίας της σε τεχνικά έργα και

121

μελέτες όπως επίσης και στη διαχείριση τουριστικών υποδομών, αποδεικνύεται ότι ο ρόλος
της στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης είναι σημαντικός και πολυδιάστατος. Η
ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο Συνεδριακός Τουρισμός αλλά και ο
Ιαματικός είναι ευκαιρίες προς εκμετάλλευση από την Εταιρεία, πάντοτε με ορθή και
χρηστή αξιοποίηση των εσόδων της.
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και Το Πρόγραμμα Καλλικράτης
(Ν.3852/2010) προβλέπουν τη δημιουργία αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. Αυτές
μπορεί να έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο:


την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ



την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης
ανάπτυξης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής,



την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος



τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε
διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας στο μεσοπρόθεσμο
διάστημα και βάση του Δημόσιου χαρακτήρα της Εταιρείας, η οποία μπορεί να επιτελέσει
σοβαρό κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων
Θεοδώρων, οι αναπτυξιακές της προτεραιότητες θα πρέπει να συμβαδίζουν με αυτή τη
κατεύθυνση. Όποτε η αναμόρφωση και βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου
της λειτουργίας της και η μεταστροφή της σε αναπτυξιακή εταιρεία θα έπρεπε να αποτελεί
προτεραιότητα και στρατηγικό της στόχο.
Στα πλαίσια αυτά, και μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία των επιστημονικών
στελεχών της Εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στο επιχειρείν, αλλά και γενικότερα στους
τομείς ανάπτυξης κυρίως της τουριστικής, αυτή θα μπορούσε μεσοπρόθεσμα να
αποτελέσει μοχλό γενικότερης υποστήριξης και ανάπτυξης, των δραστηριοτήτων του Δήμου
και της ευρύτερης περιοχής, όπως προαναφέρονται. Εν κατακλείδι, είναι αδιαμφισβήτητο
γεγονός, ότι το επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό που απασχολείται στην Εταιρεία, μπορεί
να συνδράμει τα μέγιστα στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Ο.Τ.Α., καθώς και
στην προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής
αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής αυτού.
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1.1.6 γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ.)
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λουτρακίου - Περαχώρας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Π.)
ιδρύθηκε το 2001, με την υπ΄αριθ. 285/2000 Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας, με έδρα του την πόλη Λουτρακίου, περιοχή αρμοδιότητάς του τη
διοικητική περιφέρεια του τέως Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας και επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του ν. 3463/2006. Είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη
διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της
καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 ‘‘Περί κινήτρων
για την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως’’. Για τα θέματα που δεν
υπάρχει πρόβλεψη στον παραπάνω ιδρυτικό νόμο ή δεν υφίστανται σχετικοί κανονισμοί,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα. Περιοχή αρμοδιότητας της
επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του τέως Καποδιστριακού Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ΄αριθ. 53/2013 Απόφασή του:
1.

ενέκρινε την επέκταση της αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης –

Αποχέτευσης Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π) στην εδαφική περιφέρεια της
Δημοτικής

Ενότητας

Αγίων

Θεοδώρων

(τέως

Δήμο

Αγ.

Θεοδώρων)

.

2. Τροποποίησε την συστατική πράξη του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λουτρακίου – Περαχώρας
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π)

(ΦΕΚ

139/τβ/13-02-2001)

ως

ακολούθως:

 Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής : Συνιστάται στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων
Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας ενιαία επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης με την
επωνυμία ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
 Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής : Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η
εδαφική διοικητική περιφέρεια του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων του
ν.3852/2010.
 Στην παράγραφο που αφορά την περιουσία προστίθεται εδάφιο: Με την υπ΄αρίθ.
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10/13-02-2013 Απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων
εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛΠ στην
εδαφική περιφέρεια του τέως Δήμου και νυν Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων .

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η διοίκηση, η οργάνωση, η εκτέλεση, λειτουργία και
συντήρηση έργων που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής του Δήμου,
έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, καθώς επίσης και μονάδων
επεξεργασίας ποσίμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής
αρμοδιότητας της, τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που
εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί
αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες
επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.
Η εκμετάλλευση της εμπορίας του μεταλλικού νερού Λουτρακίου παραμένει στον Δήμο
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Π. είναι αρμόδια:
Για την έκδοση και είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Για τον έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
ακαθάρτων και όμβριων.
Για την εκτέλεση έργων επέκτασης των παραπάνω δικτύων.
Για την παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών για τις νέες συνδέσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Για τον έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση των γεωτρήσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών
ύδρευσης.
Για τον έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων αποχέτευσης και της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του και τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
του. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις
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εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις
σχέσεις της, δικαστικές και εξώδικες.
Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της επιχείρησης είναι:
Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος
Διεύθυνση
Υπηρεσία
Τμήμα
Γραφείο
Οι διοικητικές ενότητες που υπάγονται άμεσα στην Διεύθυνση είναι:
Τεχνική Υπηρεσία
Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Στη Διοίκηση υπάγονται επίσης απ’ ευθείας ο Νομικός Σύμβουλος και η Γραμματεία Δ.Σ. Οι
εργασίες της επιχείρησης οργανώνονται και ελέγχονται από τον Διευθυντή ο οποίος
προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπόλογος σ’ αυτό για την εύρυθμη
λειτουργία της.
Το προσωπικό της επιχείρησης διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό
είναι αυτό που κατέχει τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται από τον εγκεκριμένο
Ο.Ε.Υ.(ΦΕΚ 1748/31-12-2001) της επιχείρησης και συνδέονται με αυτήν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Έκτακτο προσωπικό είναι αυτό που προσλαμβάνεται
από την επιχείρηση και συνδέεται με αυτήν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου. Ο ανώτατος αριθμός προσωπικού της επιχείρησης μπορεί να φτάσει τους 49
εργαζόμενους.
Η στελέχωση και η ουσιαστική λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-Π. ξεκίνησε τον Ιανουάριο του
2004, με την πρόσληψη Διευθυντή και την μεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού από τον
Δήμο στην επιχείρηση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν.1069/80.
Η επιχείρηση έχει αναπτύξει επαρκή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης
και αποχέτευσης που διαχειρίζεται. Επίσης έχει το προνόμιο της «μονοπωλιακής»
εκμετάλλευσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στα όρια της περιοχής ευθύνης
της. Ωστόσο διαθέτει περιορισμένο αριθμό προσωπικού ιδιαίτερα στις θέσεις στελεχών (ΠΕ
και ΤΕ) με εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο της επιχείρησης και δεν διαθέτει σύγχρονα
συστήματα τηλεχειρισμού και τηλε-ελέγχου των εγκαταστάσεων της .
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Αναπτυξιακές προτεραιότητες
Οι επιδιώξεις της επιχείρησης για την επόμενη 5ετία εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο
υπηρέτησης των ιδρυτικών στόχων της, που επικεντρώνονται στους άξονες της
αποτελεσματικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην περαιτέρω ανάπτυξη της
προστασίας του περιβάλλοντος και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων δια των υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης.
Ειδικότερα, βασικός στόχος της είναι η ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων
που χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη έμφαση στον Υδροφορέα του Φυσικού Μεταλλικού νερού
Λουτρακίου. Οι σχετικές δράσεις διακρίνονται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Δράσεις εξοικονόμησης των υφιστάμενων υδατικών πόρων, όπως:

 Εκτέλεση έργων αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων, εγκατάσταση συστημάτων
τηλε-ελέγχου τηλεχειρισμού για τον περιορισμό των απωλειών και την άμεση
αντιμετώπιση των βλαβών.
 Εγκαθίδρυση μέτρων εξοικονόμησης νερού και ορθότερης καταγραφής των
καταναλώσεων προς τους καταναλωτές της επιχείρησης.
 Προγραμματισμός έργων αξιοποίησης νερού δευτερεύουσας ποιότητας (εκροής
ΕΕΛ κλπ) για μη υδρευτικές χρήσεις (άρδευση καλλιεργειών, αστικού και
περιαστικού πρασίνου, εμπλουτισμός υδροφόρων κλπ).

Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, όπως:

 Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων ύστερα από υδρογεωλογικές έρευνες.
 Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων (πηγές, χείμαρροι) για υδρευτικές ανάγκες και
εμπλουτισμό υδρευτικών γεωτρήσεων.
 Επεξεργασία νερού προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση (αφαλάτωση, απομάκρυνση μετάλλων κλπ).
 Δράσεις παρακολούθησης και ελέγχου της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των
υδροφορέων.
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Επιπλέον στις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος εντάσσονται οι δράσεις που
σχετίζονται με την αναβάθμιση της επεξεργασίας των υγρών αστικών λυμάτων προς
περαιτέρω μείωση των ρυπαντικών φορτίων.
Τέλος στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων εντάσσονται τα έργα
επέκτασης και αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με στόχο τη συνεχή
αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Το δίκτυο ύδρευσης έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων και αποτελείται από
26.822 υδρόμετρα. Η μέση συνολική ετήσια κατανάλωση νερού ανέρχεται σε περίπου
2.600.000 κυβικά μέτρα κατ’ έτος.
Απαιτείται η πλήρης υδροδότηση της πολεοδομικής ενότητας της Ισθμίας, η καλλιέργεια
πηγών και η κατασκευή τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης για τον οικισμό Σχίνου της
πολεοδομικής ενότητας Πισσίων, η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στο Λουτράκι και στα
Πίσσια, η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και η αναβάθμιση του αντλιοστασίου της
Περαχώρας, η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στις περιοχές επέκτασης του Σχεδίου Πόλης
Λουτρακίου και η εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου
ύδρευσης (οι ετήσιες διαρροές ξεπερνούν τα 90.000 m3)
Δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων υπάρχει μόνο στην πολεοδομική ενότητα
Λουτρακίου και το μήκος του φθάνει τα 40 χιλιόμετρα περίπου. Τα αστικά λύματα που
διοχετεύονται στο δίκτυο οδηγούνται μέσω ανεξάρτητου αγωγού αποχέτευσης στην κοινή
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου. Στις υπόλοιπες πολεοδομικές
ενότητες των Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας, Περαχώρας και Πισσίων η αποχέτευση των
αστικών λυμάτων γίνεται σε βόθρους, από τους οποίους συλλέγονται με λυματοφόρα και
οδηγούνται επίσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου.
Απαιτείται να κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και στις υπόλοιπες
πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Άγιοι Θεόδωροι,
Ισθμία, Περαχώρα, Πίσσια) και νέα δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων στις περιοχές
επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Λουτρακίου. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης αστικών λυμάτων της πολεοδομικής ενότητας
Λουτρακίου. Ακόμη θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και επέκταση της
δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου, με
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πρόβλεψη για δυνατότητα συμπληρωματικής επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, ώστε να
αξιοποιηθούν για αρδεύσεις.
Το μήκος του δικτύου παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην πολεοδομική ενότητα του
Λουτρακίου ανέρχεται σε περίπου 18,5 χιλιόμετρα.
Απαιτείται να κατασκευαστούν έργα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων στην πολεοδομική
ενότητα της Ισθμίας και νέα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων στις περιοχές
επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Λουτρακίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ
Τον Σεπτέμβριο του 2012 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ Λ-Π και
Ε.Κ.Β.Α.Α. για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας ‘‘Ποιοτική και ποσοτική
παρακολούθηση του μεταλλικού υδροφορέα Λουτρακίου’’ στο Ε.Κ.Β.Α.Α. (με φορέα
εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), με σκοπό

την υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος

επαναξιολόγησης της κατάστασης του μεταλλικού υδροφορέα Λουτρακίου με τη λεπτομερή
καταγραφή και αποτύπωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασής του, καθώς και με τη
διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξής των παραμέτρων που τον χαρακτηρίζουν. Ο στόχος
του προγράμματος είναι η εξασφάλιση διαρκούς προστασίας και βιώσιμης διαχείρισής του
υδροφορέα μέσω ενός προγράμματος μέτρων και προτεινόμενων δράσεων που θα
προκύψουν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Επιγραμματικά περιλαμβάνει την πλήρη διερεύνηση:
1. της υφιστάμενης ποιοτικής κατάστασης,
2. του είδους και της προέλευσης των πιθανών ρυπογόνων ουσιών με πλήρη προσδιορισμό
των φυσικών επιπέδων συγκέντρωσης (natural background levels),
3. της ποσοτικής κατάστασης, του υδρολογικού ισοζυγίου καθώς επίσης και
4. των τάσεων τόσο των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων μέσα στο χρόνο,
με ανάλυση και ερμηνεία των υφιστάμενων αρχείων και καταγραφών καθώς και την
συγκέντρωση δεδομένων, που θα πραγματοποιηθούν κατά την υλοποίηση του ερευνητικού
έργου.
Το προς εκτέλεση έργο συνίσταται στις ακόλουθες ομαδοποιημένες εργασίες:
1. Συλλογή στοιχείων προηγούμενων μελετών και ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί
στην περιοχή.
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2. Απογραφή δυνητικά ρυπογόνων εστιών λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια του
Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκπομπών (ΕPER)και προσδιορισμός των φυσικών
επιπέδων συγκέντρωσης (natural background levels) για όλες τις φυσικοχημικές
παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την σύσταση του φυσικού μεταλλικού νερού
Λουτρακίου.
3. Λιθοστρωματογραφική έρευνα – Περιγραφή του υδροσυστήματος με γεωλογική
χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:25.000 της ευρύτερης περιοχής για τη σύνθεση
λεπτομερών ισοπαχών των γεωλογικών σχηματισμών και πληρέστερη οριοθέτηση των
υδρολιθολογικών ενοτήτων.
4. Απογραφή, αξιολόγηση και υγειονομική αναγνώριση των υφιστάμενων υδροσημείων
(γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές) για να προσδιοριστεί ο ρυθμός και ο συνολικός ετήσιος
όγκος απολήψεων του υπόγειου νερού κατά χρήση. Βάσει της επιλογής αυτών των
υδροσημείων θα προκύψει το δίκτυο ελέγχου των ποιοτικών και ποσοτικών
χαρακτηριστικών.
5. Πιεζομετρία - Έλεγχος της κίνησης των υπόγειων νερών με αποτύπωση της
υδροστατικής στάθμης και προσδιορισμό της διεύθυνσης και ταχύτητας κίνησης των
υπόγειων νερών και τις απαιτούμενες, πέρα από τη γνώση των υδρογεωλογικών
χαρακτηριστικών

του

υδροσυστήματος,

μετρήσεις

στάθμης

σε

δίκτυο

χωροσταθμισμένων γεωτρήσεων προκειμένου να προκύψουν πιεζομετρικοί χάρτες.
6. Προσδιορισμός

υδραυλικών

παραμέτρων

(Συντελεστής

εναποθήκευσης

και

Μεταβιβαστικότητα) με αντλητικές δοκιμασίες επιλεγμένων γεωτρήσεων.
7. Έλεγχος ποιότητας των νερών Λόγω της ιστορικής, οικολογικής και οικονομικής
σπουδαιότητας του υδροσυστήματος για την περιοχή, είναι επιβεβλημένη η
δειγματοληψία και ανάλυση για το σύνολο των βαρέων μετάλλων και οργανικών
ουσιών, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, σε αριθμό δειγμάτων που θα
καλύψει την περιοχή έρευνας τόσο χωρικά όσο και χορνικά.
8. Επεξεργασία – ανάλυση: τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από όλα τα στάδια των
ερευνητικών εργασιών και μετρήσεων, θα αξιολογηθούν, θα υποστούν την απαραίτητη
επεξεργασία και τέλος θα χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και περιγραφή των
μηχανισμών λειτουργίας του υδροφορέα.
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9. Σύνθεση αποτελεσμάτων - Διαμόρφωση προτάσεων. Με βάση τα αποτελέσματα θα
διαμορφωθούν προτάσεις για την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης και γενικότερα
της διαχείρισης του υδροφορέα καθώς και της αναστροφής των πιθανών τάσεων
υποβάθμισής του σε ποιοτικό ή ποσοτικό επίπεδο. Παράλληλα θα προταθεί και η
Οργάνωση «Εποπτικού και Επιχειρησιακού Δικτύου Παρακολούθησης» του υδροφόρου
συστήματος, για περαιτέρω χρήση από τη ΔΕΥΑ Λουτρακίου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Επειδή η σύνθεση του υδροφορέα του Λουτρακίου παρουσιάζει μια σταθερότητα σε
ότι αφορά τα κλαστικά στοιχεία που τον απαρτίζουν, οι πλέον σημαντικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τον χημισμό του νερού είναι:
-

η φύση των σχηματισμών επί των οποίων απορρέουν επιφανειακά τα ύδατα πριν να
καταλήξουν στην μεταλλική υδροφορία,

-

ο χρόνος διακίνησης του νερού εντός του υδροφορέα και η ενδεχόμενη ρύπανση
των υδάτων από απόβλητα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

-

η γειτονία του υδροφορέα με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο επηρεασμός είτε με την
άμεση διείσδυση του θαλάσσιου μετώπου λόγω της διατάραξης της διεπιφάνειας
αλμυρού – γλυκού νερού είτε με την εναπόθεση αλάτων στην επιφάνεια του
εδάφους από τα αεροζόλ που δημιουργούνται από τους έντονους ανέμους και την,
στη συνέχεια, διάλυσή τους από τα κατεισδύοντα ύδατα.

 Τα νερά του υδροφορέα είναι νέα. Η κατείσδυση είναι πρόσφατη. Μπορούμε να
υποθέσουμε ότι η κατείσδυση είναι ταχεία και σε μεγάλο ποσοστό πρόκειται για
άμεση κατείσδυση (γίνεται στην περιοχή των θέσεων εκμετάλλευσης του
υδροφορέα). Σε κάθε περίπτωση είμαστε κοντά στην περιοχή τροφοδοσίας του
υδροφορέα.
 Οι χαμηλές τιμές του λόγου Νa+/Cl- φανερώνουν το τμήμα του υδροφορέα όπου η
θάλασσα έχει, εμπεριστατωμένα, διεισδύσει στην ενδοχώρα.
 Οι συγκεντρώσεις χλωριόντων και των ιόντων Νατρίου, στο τμήμα του υδροφορέα
που δεν επηρεάζεται από τη θάλασσα, είναι ιδιαίτερα χαμηλές και καταδεικνύουν
τις πολύ καλές υδρογεωλογικές συνθήκες καθώς και την βέλτιστη εκμετάλλευση.
 Το νερό του υδροφορέα του Λουτρακίου είναι ένα φυσικό μεταλλικό νερό πρώτης
τάξης πλούσιο σε Μαγνήσιο.
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 Ένα στοιχείο το οποίο παρουσιάζει συγκεντρώσεις ανιχνεύσιμες εργαστηριακά σε
όλα τα δείγματα είναι το χρώμιο. Συνήθως το ποσοστό του εξασθενούς χρωμίου επί
του ολικού είναι της τάξης του 80%. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνεται και στα
δείγματα του υδροφορέα του Λουτρακίου (Μέσος όρος = 78%). Η φυσική
προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο νερό του υδροφορέα του Λουτρακίου
αποδεικνύεται από μια πλειάδα προσεγγίσεων.

Σε ότι αφορά τα κυριότερα ερωτήματα που αφορούν στον υδροφορέα που αναπτύσσεται
στα προσχωματικά υλικά της υδρολογικής λεκάνης του Λουτρακίου που ετέθησαν εξ αρχής
μπορούμε σήμερα να απαντήσουμε ότι:
-

Στην περιοχή υπάρχουν εστίες ρύπανσης που δύνανται, εν δυνάμει, να
προσβάλλουν την ποιότητα των υδάτων του μεταλλικού προσχωσιγενή υδροφορέα.

-

Η εκμετάλλευση και οι διάφορες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες δεν
έχουν προκαλέσει επιβεβαιωμένη τάση υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων
του υπό εκμετάλλευση υδροφορέα.

-

Η ποιοτική εξέλιξη από τις ζώνες τροφοδοσίας μέχρι και την έξοδο προς τη θάλασσα
επιβάλλουν την χάραξη περιοχών για απολήψεις νερού για διαφορετικές χρήσεις.

-

Προφανώς τίθενται θέματα προστασίας των έργων απόληψης νερού που
προορίζεται για συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ υδρεύσεις οικισμών).

-

Η ποιότητα των υδάτων του υδροφορέα δεν φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από
πιθανές πλευρικές τροφοδοσίες.

-

Χωρίς να έχουμε ακόμη προσεγγίσει την υδροδυναμική των φαινομένων και μόνο
με βάση τις πρώτες παρατηρήσεις πρέπει να πούμε ότι η εντατικοποίηση της
εκμετάλλευσης των αποθεμάτων, στα κατάντη του υδροφορέα, θα έχει αρνητικές
επιδράσεις στην ποιότητα του υπόγειου νερού.

Προτάσεις
Με βάση όσα τονίσθηκαν παραπάνω, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα προστασίας του
υδροφορέα από την ανάρμοστη συμπεριφορά, ενδεχομένως, μη ενημερωμένων πολιτών.
Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει :
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Εξασφαλίζει την ενημέρωση των αρχών για την άποψη του κοινωνικού συνόλου επί
των υδατικών θεμάτων της περιοχής του.



Συμβάλει στην κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων των σχετικών με την διαχείριση
του Νερού.



Να ληφθούν αποφάσεις λήψεις μέτρων και επιβολής κυρώσεων στους ρυπαίνοντες
έχοντας πάντα υπόψη ότι :

-

Η επιτυχία κάθε μέτρου κρίνεται από την υιοθέτησής του από το κοινωνικό σύνολο.

-

Η τεχνολογική αρτιότητα κάθε μέτρου λειτουργεί θετικά μόνον εφόσον το κοινωνικό
σύνολο συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής του.

-

Το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, και αυτό
αφορά το σήμερα αλλά και τις επερχόμενες γενεές.

-

Η αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» ήταν και είναι αποδεκτή από το κοινωνικό
σύνολο όταν δεν υπόκειται σε στρεβλώσεις διακρίσεων.



Να ληφθούν μέτρα προστασίας των έργων απόληψης νερού που προορίζεται
κυρίως για ύδρευση. Να ορισθούν ζώνες προστασίας τους με βάση υδροδυναμικά
χαρακτηριστικά

του

χώρου

που

έχουν

ανορυχθεί

και

τις

δυνατότητες

αυτοκαθαρισμού του μέσου που φιλοξενεί τον υδροφορέα στην περιοχή.

1.1.6 δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Με το Π.Δ. 197/6-7-2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Α΄ 159/16-7-2001, συστάθηκε
ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας », με έδρα
τον τότε Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας και ήδη Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας- Αγίων
Θεοδώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Στη συνέχεια δυνάμει
του άρθρου 46 παρ. 4 του Ν. 4071//2012 εξεδόθη η με αριθμό 29938/ 19913/ 27-12-2012
πράξη του Γενικού Γραμματέα τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώθηκε η
έναρξη λειτουργία του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας
προσδιορίζονται από το από 141/19-1-1939 Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ24/ Τεύχος Α΄ της ίδιας ημερομηνίας, όπωςέχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί,
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τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28
του Ν.2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.
Η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας εδρεύει στην πόλη του
Λουτρακίου και τα γεωγραφικά όρια ευθύνης του εκτείνονται στα όρια ευθύνης του Δήμου
Λουτρακίου –Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων.
Το

Διοικητικό

Λιμενικού

Συμβούλιο

Ταμείου

είναι

το

Λουτρακίου

–

ανώτατο

όργανο

Περαχώρας.

του

Χαράσσει

Δημοτικού
τις

γενικές

κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του Ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών
και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση
και την
εργασιών

εν

γένει λειτουργία

του,

τον

του. Κυρίως αποφασίζει :

ετήσιο

προϋπολογισμό

και

για

απολογισμό,

τον

κανονισμό

τον

οργανισμό

εσωτερικής υπηρεσίας, για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας διοίκησης και
διαχ/σης

του

Δ.Λ.Τ.Λ.Π.,

για

την

εκμετάλλευση

της

κινητής

και

ακίνητης

περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση
μελετών,

πρακτικών

επισκευή

υφισταμένων

δημοπρασίας,
έργων

αναθέσεων,

και

προμηθειών,

πραγμάτων,

διάθεση

συντήρηση

πιστώσεων,

και

είσπραξη

τελών ελλιμενισμού και για παραχώρηση χρήσης των χωρών αρμοδιότητας του,
καθώς και την αδειοδότηση καταστημάτων εντός της γεωγραφικής του ευθύνης
και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου.
2.-

Για

την

Δημοτικού
σύμφωνη
3.-

Για

παραχώρηση

Λιμενικού
γνώμη
την

του

χρήσης

Ταμείου
Γενικού

εκτέλεση

χώρων

Λουτρακίου
Γραμματέα

λιμενικών

στα
–

λιμάνια

Περαχώρας
της

έργων

αρμοδιότητας
απαιτείται

Περιφέρειας
που

και

του
η

Πελοποννήσου.

σχετίζονται

με

την

εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων και επιβατών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού

Εμπορικής

Ναυτιλίας.

4.- Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας, την πρόσκληση των μελών του σε
συνεδρίαση,

την

απαιτούμενη

για

τη

λήψη

αποφάσεων

πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του στην αστική
και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του τα οποία έτσι κι αλλιώς
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ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι:
Α.Τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιμένων αρμοδιότητάς του και επί εκδιδομένων
εισιτηρίων.
Β. Τα έσοδα προσόρμισης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητάς
του.
Γ. Τα έσοδα χρήσεως πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων των λιμένων αρμοδιότητάς
του.
Δ. Η τακτική επιχορήγηση των Δήμων, οι λιμένες των οποίων ανήκουν στην αρμοδιότητά
του.
Ε. Τα έσοδα από διάφορες επιχορηγήσεις.
Στ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
Ζ. Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών και οι πρόσοδοι.
H. Οι πόροι που θα καθοριστούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και
Ναυτιλίας και Αιγαίου και οι οποίοι θα αποτελούν ειδικά έσοδα που θα διατίθενται
αποκλειστικά για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο
λιμάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή που συνδέεται λειτουργικά με αυτό ή το επηρεάζει ή
επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό [άρθρο 28 παρ.3 του Ν.2738/99].
Θ.

Κάθε

άλλο

έσοδο

που

προβλέπεται

από

διάταξη

νόμου.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τις υπηρεσίες του νομικού προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας» συγκροτούν:
1. Το γραφείο Προέδρου περιλαμβάνει:
· Το γραφείο Προέδρου
· Το γραφείο Γραμματέα
2.Το αυτοτελές γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τα
γραφεία:
(α) Διοικητικών Υπηρεσιών
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(β) Οικονομικών Υπηρεσιών
(γ) Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας.

1.1.6 ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)
Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. ήταν

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το διακριτικό τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και συστάθηκε με το ΦΕΚ 1960/2-9-2011. Αποτέλεσε τον φορέα άσκησης
της πολιτικής του Δήμου στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και του
Περιβάλλοντος. Είχε προκύψει από την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων : α)
Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρακίου – Περαχώρας, β) Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων
Θεοδώρων, γ) Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Λουτρακίου – Περαχώρας «Χ. Θώδης – Γ.
Γαλανόπουλος».
Το Νομικό Πρόσωπο καταργήθηκε με την 334/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία και εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου(ΦΕΚ 520/ 3-4-2015).
Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία του Νομικού Προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως στο
Δήμο

Λουτρακίου

–

Περαχώρας

–

Αγίων

Θεοδώρων.

Το προσωπικό του ανωτέρω Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα τα δεκατρία (13) άτομα
(7 μόνιμοι υπάλληλοι και 6 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με την
ίδια σχέση εργασίας που έχει και θα καταλάβει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα θέσεις. Οι θέσεις αυτές θα δημιουργηθούν με τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του
Δήμου,

προκειμένου

να

ενταχθούν

οι

εν

λόγω

υπάλληλοι.

Με την κατάργηση του ανωτέρω Νομικού Προσώπου ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Τα τμήματα του Νομικού Προσώπου θα ενταχθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.
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1.1.6. ζ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Σχολικές Επιτροπές ιδρύθηκαν στα πλαίσια του άρθρου 103 του Ν.3852/2010. Οι
Σχολικές Επιτροπές αφορούν την Α΄Βάθμια και την Β΄θμια Εκπαίδευση. Αυτές
διαχειρίζονται τις πιστώσεις που τους διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των Σχολικών Μονάδων (θέρμανσης, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.α), τις πληρωμές για
τις Καθαρίστριες, τη διαχείριση των εσόδων από την εκμίσθωση των Κυλικείων. Επίσης
διαχειρίζονται κάθε μέτρο για τη στήριξη της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων.
Ολες οι Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
λειτουργούσαν έως τις 31-12-2010 συγχωνεύθηκαν σε 2 ενιαίες Σχολικές Επιτροπές με
συστατικές πράξεις.
Οι πόροι των 2 Σχολικών Επιτροπών προέρχονται από:
Την ετήσια επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, τις τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις, τους προσόδους
της σχολικής περιουσίας, τις κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές.
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1.1.7 SWOT ANΑΛΥΣΗ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται με τη μορφή ανάλυσης SWOT, ανά θεματικό τομέα, οι
κυριότερες δυνατότητες, προβλήματα, ευκαιρίες και περιορισμοί,», οι οποίες επηρεάζουν
την ανάπτυξη του Δήμου, η αξιολόγηση των οποίων θα συνεισφέρει στην επίλυση κρίσιμων
ζητημάτων και στο σχεδιασμό νέων πολιτικών δράσης. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο
στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείριση πρέπει να λάβει μία
απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους. Κατά την
ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία μίας
επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι
απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή
κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της
επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε
νέες επενδύσεις, κλπ.). Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει,
να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό
(π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και
εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.).Γενικά, κατά την εφαρμογή της ανάλυσης επιχειρείται να
απαντηθούν με όσο το δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένο τρόπο ερωτήματα για την περιοχή
όπως:
Δυνάμεις:
• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;
• Ποιο είναι το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν / υπηρεσία;
• Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ή έχουν το μικρότερο συγκριτικά
κόστος;
• Τι θεωρούν οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες ως ενδογενή δύναμη της περιοχής;
Αδυναμίες:
• Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί;
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• Τι θα έπρεπε να αποφευχθεί;
• Τι θεωρούν οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες ως ενδογενή αδυναμία;
Ευκαιρίες:
• Ποιες είναι οι καλές ευκαιρίες που προβάλλουν;
• Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις που αφορούν την περιοχή;
Απειλές:
• Ποια εμπόδια εμφανίζονται συνήθως;
• Τι κάνουν οι ανταγωνιστές;
• Εμφανίζονται αλλαγές στις προδιαγραφές για τα ήδη παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες;
• Οι τεχνολογικές αλλαγές απειλούν ή ακυρώνουν τη υφιστάμενη οικονομία της περιοχής;
• Υπάρχουν χρηματοδοτικά ή χρηματοοικονομικά προβλήματα;
• Αποτελεί κάποια από τις Αδυναμίες πραγματική απειλή για την οικονομία της περιοχής;

Στη συνέχεια παρουσιάζονται με τη μορφή ανάλυσης SWOT, ανά θεματικό τομέα, οι
κυριότερες δυνατότητες, προβλήματα, ευκαιρίες και περιορισμοί,», οι οποίες επηρεάζουν
την ανάπτυξη του Δήμου, η αξιολόγηση των οποίων θα συνεισφέρει στην επίλυση κρίσιμων
ζητημάτων και στο σχεδιασμό νέων πολιτικών δράσης

Άξονας Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Υιοθέτηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών για την εξοικονόμηση
φυσικών πόρων (π.χ. του φυσικού μας μεταλλικού μας νερού), παρέχοντας
ενδεχομένως κάποια ανταποδοτικά κίνητρα.
 Εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών (και
ειδικά των παιδιών), στοχεύοντας στην προστασία και εξοικονόμηση των φυσικών
πόρων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων.
 Διεξαγωγή προληπτικών δράσεων προστασίας φυσικών πόρων (π.χ. καθαρισμός
ακτών, αποψιλώσεις για πυροπροστασία, διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας κα.).
 Υιοθέτηση γενικά περιβαλλοντικών πολιτικών που προστατεύουν έμμεσα τους
φυσικούς πόρους (π.χ. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα
δημοτικά κτίρια, εφαρμογή αρχών βιοκλιματικής, προώθηση πράσινων τεχνολογιών)
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 Αξιοποίηση περιοχών με σπουδαία οικολογική αξία και αισθητικό κάλος (Γεράνεια
Όρη, Λίμνη Βουλιαγμένης, Αλσύλλιο Λιάντρο, Πάρκο δεξαμενής, για υπαίθρια
αναψυχή και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών Τουρισμού)
 Προστασία, ανάδειξη, οριοθέτηση ρεμάτων
 Δημιουργία επαρκούς δικτύου κάδων συλλογής στερεών αποβλήτων, με την παροχή
δυνατοτήτων διαχωρισμού αυτών στην πηγή (π.χ. διαθεσιμότητα διαφορετικών κάδων
για πλαστικό, χαρτί, γυαλί, αδρανή, κτλ.), σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους
φορείς ή και με Διαδημοτικές Συνεργασίες
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αναγκαιότητα περιορισμένης
παραγωγής και ορθού διαχωρισμού των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, καθώς
και των διαθέσιμων επιλογών.
 Προσφορά οδηγιών - λύσεων (σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς) στους πολίτες
για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμιαντούχων υλικών, φυτοφαρμάκων,
κα.), τα οποία σήμερα δεν γνωρίζουν πως μπορούν να διαχειριστούν και μοιραία
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.
 Εξεύρεση κατάλληλων λύσεων επεξεργασίας και διάθεσης ογκωδών

στερεών

αποβλήτων (π.χ. δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ για τη προσωρινή εναπόθεση,
την επεξεργασία και την τελική διάθεση τους).
 Ανάπτυξη και ενίσχυση εθελοντικών δράσεων.
 Καταγραφή, ιεράρχηση και προώθηση των απαιτούμενων έργων οδοποιίας.
 Συνεννόηση και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, των οποίων οι εργασίες επηρεάζουν
την κατάσταση των οδοστρωμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται φθορές και
γενικότερα προβλήματα.
 Οι κλιματολογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής δημιουργούν ιδανικές συνθήκες
για τη χρήση ποδηλάτου.
 Η ανάπλαση των οδικών αξόνων εισόδου – εξόδου της πόλης των Αγίων Θεοδώρων
θα αναβαθμίσει την εικόνα της πόλης στους επισκέπτες της.
 Υπάρχουν ενεργές εθελοντικές ομάδες, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά
τόσο στην οργάνωση, όσο και στην υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου, μέσω της γνώσης, της εμπειρίας και της προθυμίας των
μελών τους.
 Σύνταξη των αναγκαίων σχεδίων και μνημονίων Πολιτικής Προστασίας.
 Αξιοποίηση των μεγάλων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (Αλσύλλιο Λιάντρο,
Πάρκο Δεξαμενής)
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 Συντήρηση υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή νέων για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.
 Ολοκλήρωση των αναπλάσεων των κοινοχρήστων χώρων.
 Βελτιστοποίηση του όλου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων (αριθμός, θέση και
είδος κάδων, τύπος, αριθμός και διαδρομές απορριμματοφόρων, κτλ.).
 Ολοκλήρωση υφιστάμενων -προβλεπόμενων υποδομών στάθμευσης (π.χ Park&Ride).
 Αποτροπή της στάθμευσης σε πεζοδρόμια.
 Δημιουργία πλήρους δικτύου διαδρόμων ανεμπόδιστης κίνησης

μέσω της

απομάκρυνσης των εμποδίων από τα πεζοδρόμια.
 Απομάκρυνση των πρόχειρων κατασκευών αποτροπής στάθμευσης και απόδοση του
χώρου στους πεζούς με τη δημιουργία στη θέση τους πεζοδρομίων.
 Εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Λουτρακίου, που προβλέπει πεζοδρομήσεις.
 Αποτροπή διαμπερούς κυκλοφορίας μέσω τοπικών παρεμβάσεων.
 Ολοκλήρωση Περιφερειακού Δρόμου Λουτρακίου για να αποσυμφορήσει την
κυκλοφοριακή κίνηση στο κέντρο της πόλης.
 Καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου.
 Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων του Δήμου κάνοντας χρήση
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 Αξιοποίηση και εκμετάλλευση όλου του μνημειακού αποθέματος του Δήμου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 Ο Δήμος διαθέτει σύνθετο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον (ακτές και ορεινούς
όγκους, προστατευόμενες περιοχές, κα.), το οποίο χρήζει προστασίας και ορθής
διαχείρισης.

 Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ύδατος προς κατανάλωση, αλλά και οι
επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες συχνά οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των
διαθέσιμων αποθεμάτων, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

 Δεν λειτουργεί ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων.
 Το εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης έχει προβλήματα διαρροών.
 Ο ορεινός όγκος του Δήμου ευνοεί από την μια πλευρά την προστασία της πανίδαςχλωρίδας

που

διαθέτει,

αλλά

παράλληλα

«καλύπτει»

τυχόν

παραβατικές

συμπεριφορές (π.χ. παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων, παράνομο κυνήγι, κα.) και
δυσχεραίνει την όποια προσπάθεια ελέγχου και προστασίας του.
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 Τα δάση και οι προστατευόμενες περιοχές απαιτούν προστασία από καταστροφικά
φαινόμενα (π.χ. πυρκαγιές).

 Οι ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον του Δήμου

αποτελούν βασικότατο

χαρακτηριστικό του ως τουριστικό προορισμό και απαιτούν συνεχή και ουσιαστική
προστασία.

 Οι εν δυνάμει ρυπογόνες δραστηριότητες εντός ή πλησίον των ορίων του Δήμου
διαρκώς αυξάνονται.

 Ο Δήμος διαθέτει μεγάλη ποικιλία, αλλά και ποσότητα παραγόμενων στερεών
αποβλήτων, λόγω των πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται
στα όρια αυτού (οικιακά απορρίμματα, αδρανή, βιομηχανικά απόβλητα, κτλ.).

 Η ύπαρξη φαινόμενων ακατάλληλης και παράνομης εναπόθεσης στερεών, πολλές
φορές επικίνδυνων, αποβλήτων (π.χ. αδρανών ή μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών ή
αμιαντούχων υλικών συσκευών) σε πλαγιές εκ μέρους πολιτών είναι δυστυχώς συχνή.

 Το οδικό δίκτυο του Δήμου είναι σημαντικά μεγάλο και εντάσσεται σε παραπάνω από
μια κατηγορίες (π.χ. οδοί σχεδίου πόλεως, επαρχιακοί δρόμοι, αγροτικοί δρόμοι,
κτλ.), καθιστώντας δύσκολη την συντήρηση αυτού.

 Οι μη συντονισμένες εργασίες πολλών διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ,
ΟΤΕ, ΔΕΗ) σε δρόμους του Δήμου, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών
«μπαλωμάτων» και εν γένει την υποβάθμιση του οδοστρώματος.

 Η αυξανόμενη οικιστική ανάπτυξη επιβάλλει τη δυνατόν ταχύτερη διάνοιξη όλων των
προβλεπόμενων από τα υφιστάμενα σχέδια πόλεως οδών.

 Δεν υπάρχει δίκτυο ποδηλατοδρόμων.
 Ο Δήμος αν και οφείλει να διαθέτει πλήρες σχέδιο, αλλά και εξοπλισμό (στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του), αντιμετώπισης βασικών, τουλάχιστον, καταστροφών
(φυσικών και μη) (π.χ. σεισμό, πλημμυρών, πυρκαγιών (δασικών και μη), κα.), δεν
έχει αναπτύξει ακόμη τα απαιτούμενα σχέδια και μνημόνια δράσης για το σύνολο της
νέας έκτασής του, ενώ όσον αφορά στον εξοπλισμό του, επίσης παρουσιάζει αρκετές
ελλείψεις.

 Η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου είναι δυστυχώς
κοστοβόρα, λόγω των αρκετών ζημιών που παρατηρούνται συχνά.

 Η περιφρούρηση των κοινόχρηστων χώρων ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και ο σωστός
φωτισμός αυτών είναι πολύ σημαντικός για την αποφυγή ανάπτυξης παραβατικών
δράσεων εντός αυτών και την ασφάλεια των πολιτών.

141

 Πρόβλημα

η

ανεξέλεγκτη

κατάληψη

των

κοινόχρηστων

χώρων

από

τραπεζοκαθίσματα.

 Ο Δήμος έχει μεγάλη έκταση, καθιστώντας το έργο της αποκομιδής των
απορριμμάτων πιο δύσκολο, λόγω των πολλών και διασπαρμένων – απομακρυσμένων
οικισμών. Ο όγκος των προς συλλογή απορριμμάτων, καθώς και το είδος αυτών έχει
αλλάξει σημαντικά για το Δήμο μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη.

 Η καθαριότητα των οδών και των πολλών, διεσπαρμένων και απομακρυσμένων
κοινόχρηστων χώρων αποτελεί εξίσου δύσκολο έργο. Το μόνιμο προσωπικό, που
εκπονεί το έργο της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων, είναι
ελάχιστο, καθιστώντας αναγκαία την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ή την
ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε κάποιον κατάλληλο εργολάβο.

 Το υπάρχον σύστημα συλλογής απορριμμάτων λαμβάνει υπόψη κατά κύριο λόγο τα
οικιακά απορρίμματα, αφήνοντας «κενά» όσον αφορά κάποια άλλα «δύσκολα»
(ενδεχομένως και επικίνδυνα) απορρίμματα (π.χ. αδρανή) και έχοντας πολλά
περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά στον διαχωρισμό των απορριμμάτων (π.χ.
ανακυκλώσιμα υλικά.

 Το υπάρχον σύστημα συλλογής απορριμμάτων λαμβάνει υπόψη κατά κύριο λόγο τα
οικιακά απορρίμματα, αφήνοντας «κενά» όσον αφορά κάποια άλλα «δύσκολα»
(ενδεχομένως και επικίνδυνα) απορρίμματα (π.χ. αδρανή) και έχοντας πολλά
περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά στον διαχωρισμό των απορριμμάτων (π.χ.
ανακυκλώσιμα υλικά.

 Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ευσυνειδησία των πολιτών παρουσιάζει
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, προκειμένου και αυτοί να συμβάλουν στην
διατήρηση της καθαρότητας της πόλης.

 Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας δημιούργησε ανεξέλεγκτα προβλήματα
αστυνόμευσης της παράνομης στάθμευσης.

 Μη στάθμευση στο Δημοτικό Πάρκινγκ Λουτρακίου, αν και ευρίσκεται πολύ κοντά
στο Κέντρο.

 Σε πολλά σημεία της πόλης δεν υπάρχουν επαρκή πλάτη πεζοδρομίων για την
ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ.

 Το εμπορικό κέντρο της πόλης περιορίζεται από την έλλειψη πεζοδρομήσεων.
 Ύπαρξη πολλών εμποδίων (περίπτερα, κάδοι, ταμπέλες, φώτα, δέντρα, κα) στο
πλάτος των πεζοδρομίων.
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 Οι ράμπες ΑΜΕΑ, όπου υπάρχουν, στην πλειοψηφία τους είναι ακατάλληλες
χωροταξικά και κατασκευαστικά.

 Η διαρκώς αυξανόμενη κυκλοφοριακή κίνηση των οχημάτων, ειδικά κατά την θερινή
περίοδο, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες κυκλοφορίας των κατοίκων και των
επισκεπτών της πόλης.

 Η μη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας δημιουργεί προβλήματα στην
μετακίνηση των Πολιτών ειδικά των απομακρυσμένων περιοχών προς το Κέντρο.

 Η ακίνητη περιουσία του Δήμου είναι ασαφής και αναξιοποίητη.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας
γενικότερα, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

 Λειτουργία κεντρικού ελέγχου συστήματος παρακολούθησης διαρροών στο δίκτυο
ύδρευσης και εξοικονόμησης της καταναλισκόμενης ενέργειας των γεωτρήσεων.

 Αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων. Εγκατάσταση συστήματος ασύρματης
ηλεκτρονικής καταγραφής ενδείξεων στα υδρόμετρα.

 Επικοινωνιακό σχέδιο προώθησης και διαφήμισης του μεταλλικού μας νερού.
 Επιδημιολογική μελέτη επίδρασης κατανάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού σε
συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το Υπουργείο Υγείας.

 Αυστηρή εφαρμογή των ορίων υπερκατανάλωσης του νερού και θέσπιση κινήτρων
εξοικονόμησης του νερού.

 Τεχνογνωσία για αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με μελέτη, γνώση και
προστασία του περιβάλλοντος, ορθολογική χρήση του και σεβασμό σε αυτό.



Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης δράσεων ορθής και εναλλακτικής
ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και περιβαλλοντικής προστασίας
γενικότερα, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων οδοποιίας.
 Συνεργασία με τοπικές ομάδες μηχανοκίνητου και ποδηλατικού αθλητισμού.
 Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί την υλοποίηση δράσεων οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας,
αλλά και προμήθειας σχετικού εξοπλισμού, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση
καταστροφών.
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 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων
και αναπλάσεων.

 Αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων (GIS).
 Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την στάθμευση(π.χ. σύστημα Park&Ride).
 Προώθηση της πόλης του Λουτρακίου ως βιώσιμης και προσβάσιμης πόλης στη
διαρκώς αυξανόμενη τουριστική αγορά των ΑΜΕΑ.

 Εκμετάλλευση της τεχνολογίας για την αύξηση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ
(applications).

 Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΑΠΕΙΛΕΣ
 Η υποβάθμιση της ποιότητας των φυσικών πόρων είναι δυνατόν να λαμβάνει
χώρα σταδιακά και να μην γίνεται αντιληπτή, για αυτό θα πρέπει να λαμβάνει
χώρα περιοδικός προληπτικός έλεγχος (π.χ. δειγματοληψίες και αναλύσεις).

 Η αλόγιστη χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων του Δήμου μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντικότατη μείωση και υποβάθμιση αυτών.

 Παράνομες συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης.
 Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων αποτελεί
σημαντικότατη πρόκληση, η οποία περιλαμβάνει δράσεις τόσο προληπτικού
χαρακτήρα

(μείωση/

ελαχιστοποίηση

των

παραγόμενων

ποσοτήτων

–

διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών, κτλ.), όσο και κατασταλτικού χαρακτήρα
(συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση στερεών αποβλήτων).

 Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται σε
επίπεδο περιφέρειας και όχι σε τοπικό μόνο επίπεδο.

 Το σύνολο του οδικού δικτύου που υπάρχει εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου δεν αποτελεί μόνο δική του αρμοδιότητα, αλλά και της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας.

 Η διάνοιξη νέων οδικών τμημάτων ή διαπλάτυνση υφιστάμενων συχνά απαιτεί
απαλλοτριώσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιβράδυνσης. Τα
έργα οδοποιίας (διάνοιξης νέων τμημάτων ή και συντήρησης παλιών)
παρουσιάζουν γενικά σημαντικό κόστος.
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 Ο Δήμος έχει αποκτήσει σημαντική έκταση, πληθυσμό και ποικιλομορφία, καθώς
περιλαμβάνει τόσο αστικές και παράκτιες περιοχές, όσο και ορεινές αγροτικές –
δασικές περιοχές, περιοχές NATURA, κτλ., γεγονός το οποίο αυξάνει το είδος και
την έκταση των ενδεχόμενων καταστροφών, που ίσως κληθεί να αντιμετωπίσει
στα όριά του.

 Το πλούσιο σεισμικό ιστορικό της ευρύτερης περιοχής υποδεικνύουν σημαντική
σεισμική επικινδυνότητα.

 Το εκτενέστατο παραλιακό μέτωπο, το οποίο διαθέτει ο Δήμος, περιλαμβάνει
κατοικημένες περιοχές, τουριστικά αξιοθέατα με μεγάλη επισκεψιμότητα,
οργανωμένες και μη ακτές κολύμβησης,

κ.α. είναι ευάλωτο σε περίπτωση

θαλάσσιας μόλυνσης.

 Η μεγάλη επισκεψιμότητα του Δήμου από τουρίστες, καθιστά αναγκαία την
ενημέρωση και τη λήψη μέτρων προστασίας αυτών, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.

 Εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου λαμβάνουν χώρα δράσεις ικανού
βιομηχανικού

χαρακτήρα,

οι

οποίες

ενδεχομένως

να

παρουσιάζουν

ευπάθεια/επικινδυνότητα σε περίπτωση φυσικής ή μη καταστροφής.

 Η αμέλεια και/ ή έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου μπορεί να
οδηγήσει σε απομόνωση των πολιτών και την απουσία των πολύτιμων
«γειτονιών» από τη ζωή των παιδιών και όχι μόνο. Οι αναξιοποίητοι κοινόχρηστοι
χώροι κινδυνεύουν να καταπατηθούν από ιδιωτικά συμφέροντα.

 Η καθαρότητα του Δήμου αποτελεί τον καθρέφτη αυτού τόσο στους ίδιους του
πολίτες του, όσο και στους επισκέπτες του, εξασφαλίζοντας αφενός την υγεία τους
και αφετέρου την καλή εικόνα στους χιλιάδες επισκέπτες του Δήμου.

 Έντονη εμφάνιση φαινόμενης παράνομης στάθμευσης – στάσης σε κεντρικότατα
σημεία της πόλης του Λουτρακίου. Ανάπτυξη σημαντικών κυκλοφοριακών
προβλημάτων, με ότι συνέπειες αυτά έχουν.

 Η ελλιπής προσβασιμότητα προκαλεί περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και συγχρόνως υποβαθμίζει και το
τουριστικό μας προϊόν.


Η αυξημένη κυκλοφοριακή φόρτιση κατά την θερινή περίοδο συντελεί στην
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.
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Άξονας Υγεία και Κοινωνική Πολιτική
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 Αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου με φορείς και οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου στο τομέα της προώθησης της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών ευπαθών κοινωνικά
ομάδων αλλά και στο τομέα της πρόληψης.

 Συμπράξεις σε επίπεδο Νομού σε επισιτιστικά προγράμματα για απόρους.
 Ανάπτυξη εθελοντισμού.
 Συμμετοχή του Δήμου σε Δίκτυα Παρόχων Υγείας.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 Ελλιπής στελέχωση τόσο των κοινωνικών υπηρεσιών /δομών όσο και των υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης

 Μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο με ελλιπές θεσμικό πλαίσιο.
 Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό περιβάλλον. Έλλειψη επαρκών και
διασφαλισμένων πόρων για κοινωνικά προγράμματα – αβεβαιότητα ως προς το
μέλλον των χρηματοδοτούμενων δομών.

 Ανάγκη επέκτασης των υποδομών και βελτίωσης του εξοπλισμού των κοινωνικών
υπηρεσιών.

 Ένταση των υφισταμένων κοινωνικών προβλημάτων λόγω της οικονομικής
κατάστασης με αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών σε κοινωνικές υποδομές.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Δραστηριοποίηση άλλων τοπικών και υπερτοπικών φορέων και δομών κοινωνικής
υποστήριξης και αλληλεγγύης.

 Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για δράσεις /δομές πρόνοιας.
ΑΠΕΙΛΕΣ
 Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων.
 Αναστολή /περιορισμός προσλήψεων εξειδικευμένου Προσωπικού.
 Θεσμικό πλαίσιο.
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Άξονας Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αναμενόμενης πληθυσμιακής αύξησης.
 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής σχολικών συγκροτημάτων.
 Διοργάνωση μεγάλου αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.
 Διασφάλιση – με τα αναγκαία μέσα και πόρους - της ομαλής λειτουργίας, σωστής
συντήρησης και διαχείρισης αλλά και ανάδειξης όλων των υπαρχουσών πολιτιστικών
υποδομών του Δήμου.
 Αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου με τους πολιτιστικούς φορείς και τους
Αθλητικούς συλλόγους.
 Ικανός αριθμός αθλητικών υποδομών. Ύπαρξη ικανοποιητικού εξοπλισμού για την
εξυπηρέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 Καταγραφή όλων των αθλητικών χώρων που βρίσκονται στα όρια του νέου δήμου και
διαμόρφωση ενός «χάρτη» αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων.
 Λειτουργία της Δημοτικής μας Φιλαρμονικής και της Μουσικής Σχολής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 Μειωμένη χρηματοδότηση για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων.
 Ανάγκη κατασκευής νέων σχολικών συγκροτημάτων για την αντιμετώπιση των
αναγκών.

 Μέτρια κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών (εργαστήρια, αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων) από τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολικών
συγκροτημάτων.
 Ενεργοβόρα παλαιά Σχολικά Κτήρια.
 Ανάγκη σημαντικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του
Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου.
 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων.
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 Έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος
λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 Μη ύπαρξη Κανονισμού Λειτουργίας σε ορισμένα Αθλητικά Κέντρα.
 Μη καταβολή μισθώματος από σωματεία/συλλόγους που κάνουν χρήση των
δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών/εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την κατασκευή
νέων Σχολικών Μονάδων.
 Αξιοποίηση

ευρωπαϊκών

και

εθνικών

χρηματοδοτικών

προγραμμάτων

για

Πολιτιστικές Δράσεις.
 Yλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω του προγράμματος
«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ 7»
 Διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων και εκδηλώσεων που προάγουν το πολιτισμό
και τη καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου μας αλλά και τη φιλία μεταξύ των λαών.
 Κατασκευή και λειτουργία νέων αθλητικών έργων, όπως το Γήπεδο Περαχώρας,
Γηπέδων Τένις, πίστας αγώνων μηχανοκίνητου και ποδηλατικού αθλητισμού κ.α.
Ολοκλήρωση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων όπως το γήπεδο ποδοσφαίρου
στα Ίσθμια.
 Αξιοποίηση ΑΠΕ στη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων για
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
 Προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
 Λειτουργία των αθλητικών υποδομών, σε καθημερινή βάση, ώστε οι πολίτες να
ενσωματώσουν την άθληση στην καθημερινότητά τους, για μια καλύτερη ποιότητα
ζωής και υγείας.
 Συνεργασία με όλους τους αθλητικούς φορείς του Δήμου, για την εκπόνηση
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των επίπεδων.
 Επαναλειτουργία τμημάτων Πολιτιστικής Παιδείας π.χ Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι.

ΑΠΕΙΛΕΣ


Σημαντική ένδεια οικονομικών πόρων.
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Αναστολή /περιορισμός προσλήψεων για την υποστήριξη προγραμμάτων μαζικού
αθλητισμού και της Μουσικής μας Σχολής.



Η οικιστική ανάπτυξη - ολοκλήρωση των ΓΠΣ του Δήμου και η πληθυσμιακή αύξηση
της περιοχής αναμένεται σύντομα να δημιουργήσει επιπλέον ανάγκες σε επίπεδο
αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Άξονας Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 Ικανοποιητικό Επίπεδο Κατάρτισης Εργαζομένων στο Τουριστικό προϊόν.
 Υψηλό επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών.
 Ισχυρή γεωγραφική θέση.
 Ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών μας φυσικών πλεονεκτημάτων.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 Βαθμιαία Αύξηση του Ποσοστού Ανεργίας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
 Μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και δυσκολία εισόδου
των ανέργων γυναικών στην αγορά εργασίας.

 Ύπαρξη κυκλικής ανεργίας, η οποία οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση των υπηρεσιών
λόγω της οικονομικής κρίσης.

 Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων οικογενειακού χαρακτήρα, που κάνει δύσκολη την
ανάπτυξη του μεταποιητικού κλάδου.

 Έλλειψη ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
Αποσπασματικές και μεμονωμένες πρωτοβουλίες τουριστικής ανάπτυξης

 Έντονη εξάρτηση από αποφάσεις, επιλογές και πολιτικές μεγάλων τουριστικών
πρακτορείων του εξωτερικού.

 Υστέρηση στην αξιοποίηση απορρόφησης χρηματοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού με προώθηση δράσεων που στοχεύουν
στη δια βίου μάθηση και την πολύ-ειδίκευση.
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 Προώθηση της εθελοντικής εργασίας και της κοινωνικής προσφοράς.
 Δημιουργία ισχυρού “brand name” για την ανάπτυξη του Τουρισμού.
 Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την επιμόρφωση των επιχειρηματιών του
Τουριστικού κλάδου σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

 Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους.
 Ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού.
 Ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού μέσα από προωθητικές ενέργειες ανάδειξης των
παρεχόμενων υπηρεσιών του υπερσύγχρονου Υδροθεραπευτηρίου Λουτρακίου.
 Ετήσια Διεξαγωγή του φημισμένου ΡΑΛΛΙ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ με έδρα το Λουτράκι

ΑΠΕΙΛΕΣ
 Ένταση φαινομένου κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων με μειωμένες δυνατότητες
εύρεσης εργασίας, όπως τα ΑΜΕΑ.

 Η απαισιοδοξία για τη βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς – οικονομίας, λόγω της
πολύχρονης οικονομικής κρίσης διευρύνει το πρόβλημα της ανεργίας και μειώνει την
πιθανότητα εύρεσης εργασίας.

 Εποχιακή εργασία & κυκλικότητα στην αγορά εργασίας.
 Μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για την
έναρξη, επέκταση, αλλαγή κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 Ισχυρός ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο, στην προώθηση του Τουρισμού.
 Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του Τουρισμού.
 Μικρή Τουριστική περίοδος.

Άξονας Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής κατάστασης του
Δήμου
Ο Δήμος έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων, οργανωτικών και διοικητικών, τα
οποία όμως θα πρέπει να ιεραρχήσει και να επιλύσει αξιοποιώντας τις δυνατότητές του σε
δυναμικό και υποδομή. Άμεση είναι η ανάγκη τροποποίησης του ΟΕΥ, ο ανασχεδιασμός
των υφιστάμενων υπηρεσιών, η επαναξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιακών του
μονάδων και η ανακατάταξη του προσωπικού σε υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις.
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Ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως όλο το εργατικό δυναμικό του, προκειμένου να
εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του αφού πλέον θεωρείται σχεδόν
αδύνατος ο προγραμματισμός νέων προσλήψεων. Δεδομένου ότι υπάρχει εμφανής μείωση
των κρατικών επιχορηγήσεων και πόρων, ο Δήμος οφείλει να αναζητήσει μεθόδους
αυτοχρηματοδότησης των δαπανών του και να φροντίσει για την αύξηση των εσόδων του
με την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, την αλλαγή του μοντέλου εισπρακτικής
πολιτικής καθώς και την είσπραξη των παλαιών οφειλών του Δήμου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Επαναξιολόγηση αναγκών και τοποθετήσεις προσωπικού. Αξιοποίηση έμπειρων
καταρτισμένων και πρόθυμων στελεχών.
 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 Αξιοποίηση / ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υπηρεσιών.
 Βελτίωση Μηχανοργάνωσης υπηρεσιών.
 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας και ιδιόκτητων δημοτικών κτιρίων.
 Ενοποίηση και στέγαση υπηρεσιών σε νέους χώρους προκειμένου να επιτευχθεί η
βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.
 Προμήθεια νέων τεχνικών μέσων για την βελτιστοποίηση των εργασιών.
 Είσπραξη παλαιών οφειλών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 Τροποποίηση του ΟΕΥ.
 Συνεχείς μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο.
 Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον με
συνέπεια να είναι εξαιρετικά δύσκολος οποιοσδήποτε προγραμματισμός.
 Μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο δίχως αυτή να έχει συνοδευτεί από
αντίστοιχη μεταφορά πόρων και προσωπικού.
 Προβλήματα στη μηχανοργάνωση κάποιων υπηρεσιών (ενημέρωση, λειτουργία
νέων προγραμμάτων, ενοποίηση αρχείων κ.λ.π.).
 Περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών από τις περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου.
 Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Συνταξιοδότηση έμπειρου προσωπικού.
 Απουσία οργανωμένων υπηρεσιακών δομών κατάρτισης-επιμόρφωσης.
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 Μείωση επιχορηγήσεων / χρηματοδοτήσεων / Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
 Αδυναμία καταβολής τελών από πολίτες λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Αξιοποίηση / ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υπηρεσιών.
 Οργάνωση υπηρεσιών – εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών.
 Επιμόρφωση, κατάρτιση, ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 Αντικατάσταση-εμπλουτισμός μηχανο-τεχνικού εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτικών
προγραμμάτων.

 Ολοκλήρωση του νέου Δημοτικού Καταστήματος (ΜΠΟ-ΡΙΒΑΖ).
 Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων και περιουσίας.
 Είσπραξη παλαιών οφειλών-Βεβαιωτικοί Κατάλογοι.
ΑΠΕΙΛΕΣ
 Εσωτερική γραφειοκρατία, έλλειψη συντονισμού και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ
των υπηρεσιών.

 δυσχέρεια επίλυσης ζητημάτων/προβλημάτων μεταξύ των Τμημάτων.
 Αναστολή/ Περιορισμός προσλήψεων.
 Μείωση επιχορηγήσεων/ χρηματοδοτήσεων/ Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
 Περιορισμένοι Δημοτικοί Πόροι.
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1.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1.2.1. ΟΡΑΜΑ

Ο Δήμος σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνά η Χώρα μας τα
τελευταία χρόνια με την φτωχοποίηση σημαντικού τμήματος του Πληθυσμού, θα πρέπει να
θέσει ως βασική προτεραιότητα την πολυεπίπεδη συνδρομή του στην εξυπηρέτηση του
Κοινωνικού Ιστού με δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να αποφευχθεί
η περιθωριοποίηση του.
Παράλληλα είναι επιβεβλημένη η αειφόρος ανάπτυξη του Δήμου μας, μέσα από
ουσιαστικές δράσεις, προς την κατεύθυνση της προστασίας των προικισμένων φυσικών
μας Πόρων.
Είναι βέβαιο ότι η τόνωση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας θα προέλθει από την ανάπτυξη
του Τουριστικού Προϊόντος

με την στρατηγική προώθηση των Θεματικών μορφών

Τουρισμού και την ταυτόχρονη προβολή των υποδομών που υποστηρίζουν αυτές τις
θεματικές μορφές. Συνεπώς είναι επιβεβλημένες οι προωθητικές ενέργειες Τουριστικής
Προβολής του Δήμου μας, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο, ώστε να διεισδύσει ο
Δήμος μας εκ νέου στην Διεθνή Τουριστική Αγορά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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1.2.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Πρώτιστος στρατηγικός στόχος είναι η συνοχή του Κοινωνικού μας Ιστού με δράσεις
ουσιαστικής βοήθειας σε εκείνα τα στρώματα τα οποία έχουν πληγεί εδώ και χρόνια από την
Ανθρωπιστική κρίση που περνά η Χώρα μας. Αυτή η βοήθεια, με την παράλληλη μείωση του
Κοινωνικού Αποκλεισμού, μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία και στήριξη Κοινωνικών
Δομών μέσα από Ευρείες Κοινωνικές Συμπράξεις και την εξεύρεση χρηματοδότησης, ώστε
να καταφέρουν οι Συμπολίτες μας να επανακτήσουν την χαμένη τους αξιοπρέπεια.
Η άνοδος του Βιοτικού επιπέδου των Κατοίκων και η τόνωση της Τοπικής Αγοράς θα
καταστεί δυνατή με την ολοκλήρωση, λειτουργία και την κατασκευή νέων βασικών
Υποδομών και αθλητικών

εγκαταστάσεων, που θα συντείνουν στην αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής των Πολιτών,

την αύξηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και του

εισοδήματος των Τοπικών Νοικοκυριών. Παράλληλα θα

μειωθεί

η μετανάστευση του

εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, ώστε να ανασχέσουμε τον τοπικό ρυθμό
αύξησης της ανεργίας με την διατήρηση ή και την αύξηση των θέσεων εργασίας.
Τα έργα

προστασίας και θωράκισης του πλούσιου Φυσικού μας

συμβάλλουν στην σωστή κατεύθυνση της

περιβάλλοντος θα

Αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου, λαμβάνοντας

υπόψη τη βιωσιμότητα και με βασικό γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το
προικισμένο περιβάλλον του Τόπου μας.
1.2.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Εφαρμογή ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής- Δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Κοινού σε καλές πρακτικές

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

- Ολιστικές αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

- Θωράκιση και προστασία των Φυσικών μας Πόρων με
αντιπλημμυρικά έργα, αναβάθμιση Ε.Ε.Λ., συστήματα ελέγχου
στα δίκτυα ύδρευσης, επεκτάσεις δικτύων ύδρευσηςαποχέτευσης
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- Δημιουργία και στήριξη νέων Κοινωνικών Δομών
- Ελαχιστοποίηση του Κοινωνικού αποκλεισμού και της
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

προσβασιμότητας στις ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού
- Συμμετοχή σε ευρείες Κοινωνικές Συμπράξεις
- Ενίσχυση του Ανθρωπιστικού ρόλου του Δήμου με την
δημιουργία δικτύων Παρόχων Υγείας
- Λειτουργία των νέων δομών Πολιτισμού και δημιουργία νέων
- Αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών Εκπαίδευσης και

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

δημιουργία νέων Σχολικών Μονάδων
- Αξιοποίηση των υφιστάμενων Αθλητικών Χώρων και
δημιουργία νέων εστιών άθλησης
- Διοργάνωση σε ετήσια βάση τοπικού και υπερτοπικού
επιπέδου Αθλητικών Διοργανώσεων και Πολιτιστικών
εκδηλώσεων
- Ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων
- Τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενίσχυση

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ απασχόλησης
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

- Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις και προωθητικές ενέργειες,
ανάπτυξη ειδικών μορφών Τουρισμού, επέκταση Τουριστικής
περιόδου, δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών
- Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης Πολιτών

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Ποιότητα και εξυπηρέτηση στις συναλλαγές των Πολιτών με τις

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Δημοτικές Υπηρεσίες, υποστήριξη στις υποθέσεις του με το

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ευρύτερο Δημόσιο Φορέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

- Αναδιοργάνωση των Διοικητικών Δομών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

- Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των Δημοτικών Υπαλλήλων μέσα από
συνεχείς επιμορφώσεις
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1.2.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1. ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Σ.Ε.Σ. 2014-2020)
Στόχος του νέου ΕΣΠΑ είναι η εμπροσθοβαρής απορρόφηση των κονδυλίων που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης (υποστήριξη
ανέργων, αντιμετώπιση φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.). Επίσης στοχεύει στην
επιχειρηματικότητα,

καινοτομία,

εξωστρέφεια,

ολοκλήρωση

των

υποδομών.

Ο

προϋπολογισμός όλων των Προγραμμάτων ανέρχεται σε περίπου 19,89 δις. € Κοινοτικής
Συνδρομής ή 24,6 δις. € δημόσιας δαπάνης. Σε αυτά προστίθενται:
 Οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 682 εκ.ευρώ από το Ταμείο
Συνοχής , που τα διαχειρίζεται η Ε.Ε αλλά θα τα προτείνει αποκλειστικά η Χώρα μας
 Οι πόροι από τα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, 289,6 εκ.ευρώ
 Οι πόροι του Ευρωπαικού Ταμείου για τους Απόρους, που διαχειρίζεται η Χώρα
περίπου 351 εκ. ευρώ
Η συνολική εκτιμώμενη Δημόσια Δαπάνη είναι περίπου 26 δις. Ευρώ.
Όσον αφορά ειδικότερα το πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία, φιλοδοξία είναι να εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο που στοχεύει να λειτουργήσει
πολλαπλασιαστικά ως προς τις θετικές συνέπειες, με μόχλευση των κονδυλίων,
αποσκοπώντας

στο

μέγιστο

αναπτυξιακό

αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ως εξής:
1. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προϋπολογισμού 4,55
δις ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ(εκτός από της Αγροτικής
Ανάπτυξης), απορροφά το 25% των πόρων. Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Έχει 9 τομείς προτεραιότητας:
 TΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 LOGISTICS
2. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού
3,55 δις € συν 0,78 δις € που εκχωρούνται στις Περιφέρειες. Οι στόχοι του
Προγράμματος στον τομέα των μεταφορών συνίστανται στην προώθηση της
ολοκλήρωσης

βασικών

αεροδρομίων),

την

υποδομών

προώθηση

των

(οδικών,

σιδηροδρομικών,

συνδυασμένων

μεταφορών

λιμένων,
και

τον

εκσυγχρονισμό του συστήματος Μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών
μέσων σταθερής τροχιάς). Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην
προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της προσέλκυσης
επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
στον ίδιο τον Τομέα του Περιβάλλοντος.
3. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
προϋπολογισμού 1,93 δις € συν 0,17 δις € ευρώ που αφορά στην Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη
της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής
ένταξης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος, την ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης,
κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας.
4. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προϋπολογισμού 0,37 δις €. Το Πρόγραμμα θα
συμβάλει στην εθνική προσπάθεια προκειμένου, η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα
να

καταστεί

συνεκτική,

καλά

συντονισμένη,

ευέλικτη,

εξωστρεφής

και

προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του
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κράτους

με

τους

πολίτες

και

τις

επιχειρήσεις,

παρέχοντας

υπηρεσίες

επικεντρωμένες στον πολίτη και συνεχώς αναβαθμιζόμενες.
5. «Αγροτική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 5,2 δις €. Στοχεύει στην ανάπτυξη και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στη μετάβαση σε ένα
ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα και στην αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των αγροτικών περιοχών. Στήριξη των νέων αγροτών για την δημιουργία
βιώσιμων γεωργικών εκτάσεων, υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων.
6. «Αλιεία και Θάλασσα» προϋπολογισμού 0,38 δις €. Αποσκοπεί στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και στην
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Προώθηση της καινοτομίας σε όλη
την αλυσίδα αξίας του τομέα της Αλιείας.
Τέλος, στο κείμενο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης που εγκρίθηκε από την ΕΕ οι τομείς της
Υγείας, του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Ναυτιλίας, της Προστασίας του Πολίτη, της
Δικαιοσύνης, των Εσωτερικών, των Δημόσιων Οικονομικών, κλπ αποτελούν επίσης
σημαντικές και διακριτές προτεραιότητες στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής
και παρά το ότι δεν θα καλυφθούν και σε αυτή την περίοδο από διακριτό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα οι δράσεις και τα έργα τους δύνανται να εξασφαλίσουν ικανούς πόρους τόσο
από όλα τα ΠΕΠ, όσο και από τα Τομεακά ΕΠ.

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μια από τις
ελληνικές Περιφέρειες, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 6,75 δις ευρώ. Οι Περιφέρειες θα
διαχειριστούν το 35 % των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.
Το Π.Ε.Π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ θα έχει ένα σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής 280 εκ. ευρώ και η
συνολική Δημόσια Δαπάνη θα είναι 345 εκ. ευρώ.
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι: «Η Πελοπόννησος πρότυπο
αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την
μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου».
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Ο δε στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι: «Καινοτόμος και αειφόρος
αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής».
Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι:


Η αναβάθμιση και η διεύρυνση των ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας



Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων



Ανάπτυξη, αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου

δυναμικού στην αγορά

εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων


Συμπλήρωση-ολοκλήρωση των υποδομών



Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων, μετάβαση σε μία Οικονομία φιλική
στο Περιβάλλον, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής



Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη Δημόσια Διοίκηση-Διοικητική μεταρρύθμιση



Ενδυνάμωση της Χωρικής συνοχής και Ανάπτυξης

Δομή του του ΠΕΠ Πελοποννήσου
Άξονας Προτεραιότητας 1:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των
ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση
της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.
Άξονας Προτεραιότητας 2:
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός Κοινωνική
ενσωμάτωση
Άξονας Προτεραιότητας 3:
Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
Άξονας Προτεραιότητας 4:
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Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη
Άξονας Προτεραιότητας 5:
Χωρική Ανάπτυξη

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλε την με αριθ. πρωτ.: 21017/ 8921/03.04.2012
πρόταση για χρηματοδότηση με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2020

-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

και

συνολικό

προϋπολογισμό 120.000.000,00 ευρώ. Με την υπ' αριθμ. πρωτ: 21143/ΔΕ2062/04.05.2012
απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε το
Σύστημα Διοίκησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Πελοπόννησο με το
διακριτό τίτλο «Πελοπόννησος 2020 - Ευρωπαϊκή Περιφέρεια». Βασικός σκοπός είναι η
διαμόρφωση πλαισίου ολοκληρωμένης παρέμβασης με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο
ανάπτυξη της Πελοποννήσου μέσω της υλοποίησης ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος
στη βάση του Συστήματος Διοίκησης που ορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση.
Η εφαρμογή του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ξεκινάει
άμεσα με την χρηματοδότηση δράσεων και ώριμων έργων του από τα Προγράμματα της
περιόδου 2007 - 2013 και με την προετοιμασία ωρίμανσης έργων και δράσεων για
χρηματοδότηση τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
2014 - 2020, το οποίο θα πρέπει να είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό προκειμένου να
καταστεί ο κύριος αναπτυξιακός μοχλός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Για την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος ο Δήμος μας είχε
συνεισφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Ο Δήμος μας στην προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, εκτός από το Σ.Ε.Σ
2014-2020, θα πρέπει να αναζητήσει και πόρους μέσα από την συμμετοχή του σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως:

2.1.ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Οι γενικές επιδιώξεις του Προγράμματος είναι:
α) να συμβάλλει στην κατανόηση όσον αφορά την Ε.Ε., την Ιστορία της και την Πολυμορφία
της
β) να προάγει την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και μα βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής των
Πολιτών στις Δημοκρατικές Διαδικασίες.
Το Πρόγραμμα έχει τους πιο κάτω ειδικούς στόχους , που υλοποιούνται με την ανάληψη
δράσεων σε Διακρατικό Επίπεδο:
α) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την μνήμη, την κοινή Ιστορία, τις κοινές αξίες
και τον σκοπό της Ένωσης
β) ενθάρρυνση της συμμετοχής των Πολιτών στις Δημοκρατικές διαδικασίες και στα Κοινά
σε επίπεδο Ε.Ε. και την προώθηση ευκαιριών για διαπολιτισμική δέσμευση και εθελοντισμό
σε επίπεδο Ε.Ε.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις πιο κάτω δράσεις :
α) Δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας , όπως:


Συναντήσεις Πολιτών, Αδελφοποιήσεις Πόλεων, δίκτυα Αδελφοποιημένων Πόλεων



Εφαρμογή διακρατικών σχεδίων



Σχέδια εκδηλώσεων Ευρωπαϊκής Μνήμης



Ανταλλαγές βασισμένες στην χρήση ΤΠΕ

β) Διαρθρωτική στήριξη Οργανώσεων, όπως:


Οργανισμούς που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης



Σημεία επαφής του Προγράμματος

γ) Αναλυτικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης, όπως:


Μελέτες επικεντρωμένες στους στόχους του Προγράμματος

δ) Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοσης σχεδιασμένες για την προβολή ορθών
πρακτικών:
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Εκδηλώσεις σε επίπεδο Ε.Ε., διασκέψεις, εορτασμοί και απονομές βραβείων



Αξιολογήσεις, συνεδριάσεις και σεμινάρια εμπειρογνωμόνων

Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για την εφαρμογή του Προγράμματος ανέρχεται στα
185.468.000 ευρώ

2.2. URBACT III

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα διαρκέσει καθ’όλη την
Νέα

ΠρογραμματικήΠερίοδο.

Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών
πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές
πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
τα αστικά κέντρα σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην
Ευρώπη. Βασικός σκοπός η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην
αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων, προωθώντας λύσεις για την
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης
2020). Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
της περιόδου 2014-2020, όπου η αστική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής είναι ιδιαίτερα
ενισχυμένη.
Το πρόγραμμα έχει τέσσερις κύριους στόχους:


Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Για να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στην διαμόρφωση
και διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με ένα ολοκληρωμένο και
συμμετοχικό τρόπο.



Σχεδιασμός Πολιτικής: Για τη βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων στρατηγικών και
σχεδίων δράσης για τις πόλεις.



Εφαρμογή Πολιτικής: Για τη βελτίωση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων και
βιώσιμων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις
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Διαμόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων: Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες και
οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, έχουν αυξημένη πρόσβαση στη
γνώση για όλες τις πτυχές που αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειμένου
να βελτιώσουν τις πολιτικές τους.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους
παρεμβάσεων: Διακρατικές Ανταλλαγές, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Διάδοση – Διάχυση
Γνώσης.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν στις ακόλουθες πέντε θεματικές:


Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας



Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς



Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων



Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού



Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

2.3. ELENA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ δημιούργησαν τον μηχανισμό ELENA, με προικοδότηση
15 εκ. ευρώ, για να συμβάλλει στην βελτίωση προετοιμασίας επενδύσεων στους τομείς της
ενεργειακής απόδοσης και των Α.Π.Ε. Οι επιχορηγήσεις του ELENA παρέχονται στο πλαίσιο
του προγράμματος ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ (ΕΕΕ ΙΙ).
Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί για την Ε.Ε. υψηλή προτεραιότητα και οι
Τοπικοί Φορείς καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την πρόκληση. Το
ELENA είναι ένα μέσο παροχής τεχνικής βοήθειας , που χορηγεί επιχορηγήσεις για την
προετοιμασία επενδυτικών προγραμμάτων σε αυτό τον τομέα.
Το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση έθετε ως προτεραιότητα την
θέσπιση ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ και την δέσμευση των Δήμων που συμμετέχουν να
υπερβούν το στόχο του 20% που έχει θέσει η Ε.Ε. , μέσα από τα σχέδια δράσεις για την
Αειφόρο Ενέργεια. Το ELENA μπορεί να καλύψει έως και το 90% του κόστους της τεχνικής
βοήθειας για την προετοιμασία προγραμμάτων αειφόρου ενέργειας σε Πόλεις και
Περιφέρειες.
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Πρέπει ο Δήμος μας να κινηθεί προς την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Επειδή οι Δημοτικοί Πόροι είναι
περιορισμένοι θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα π.χ.
μέσω Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών.
Μέσω του ΕLENA μπορεί να χορηγηθεί τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση επενδυτικών
προγραμμάτων, που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ, στους τομείς:


Δημόσια Κτήρια, οδικός φωτισμός για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης



Αστικές μεταφορές



Τοπικές υποδομές, ευφυή δίκτυα, υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών

2.4. LIFE
Μέσω του LIFE χρηματοδοτούνται έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη μέλη, έργα καινοτομίας, επίδειξης & βέλτιστης πρακτικής. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό
πρόγραμμα ανοικτό σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εμπορικού ή
μη εμπορικού χαρακτήρα που έχουν ιδρυθεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαιούχοι των έργων είναι κυρίως: τοπικές και περιφερειακές αρχές, Πανεπιστήμια,
ερευνητικοί οργανισμοί, αναπτυξιακοί φορείς, Μ.Κ.Ο, δημόσιες επιχειρήσεις, μεγάλες ή
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το πρόγραμμα LIFE έχει προϋπολογισμό
3.456.655.000 € και διαρθρώνεται σε 2 υποπρογράμματα:
1. Δράση για το κλίμα - 75% της χρηματοδότησης
α)Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
β)Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
γ)Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

2. Περιβάλλον - 25% της χρηματοδότησης
α)Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
β)Φύση & Βιοποικιλότητα
γ)Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
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2.5. HORIZON 2014-2020
Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για
τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό
περίπου 80 δισ. ευρώ. To 35% του προϋπολογισμού θα είναι δαπάνες σχετιζόμενες με το
κλίμα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την
έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και
ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.
Οι

τρεις

κύριοι

βασικοί

άξονες

του

προγράμματος

είναι:

- Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με
στόχο

την

προσέλκυση

στην

ΕΕ

των

καλύτερων

επιστημόνων.

- Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίεςκλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία
καινοτόμων

επιχειρήσεων.

- Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών
προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση
κλιματικής αλλαγής.
2.6. ERASMUS +
Το

πρόγραμμα

Erasmus+

στοχεύει

στη

βελτίωση

των

δεξιοτήτων

και

της

απασχολησιμότητας, 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 δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους
τομείς αυτούς.
Η Εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός μπορούν να συμβάλλουν
σημαντικά στην αντιμετώπιση των Κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, στις οποίες καλείται να
ανταποκριθεί η Ευρώπη ως το τέλος της δεκαετίας και να υποστηρίξουν την στρατηγική της
ΕΥΡΩΠΗ 2020, για την ανάπτυξη την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και την ένταξη.
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Πάρα πολλοί νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της
ανεργίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Ο ίδιος κίνδυνος απειλεί και πολλούς
ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.
Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν,
να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε
δράσεις εθελοντισμού 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
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα
χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης
προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, 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 περισσότερες 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,
αφού αντικαθιστά 7 Προγράμματα σε 1. Οι δράσεις που στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο
τομέα, επιπλέον της κοινής ονομασίας «Erasmus+» είναι:
 «Erasmus+: Comenius » / Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης
 «Erasmus+: Erasmus» / Τομέας Τριτοβάθμιας – Ανώτατης Εκπαίδευσης
 «Erasmus+: Erasmus Mundus » / Προγράμματα ΜεταπτυχιακώνΣπουδών
 «Erasmus+: Leonardo da Vinci » / Τομέας επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης
 «Erasmus+: Gruntving» / Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
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 «Erasmus+: Νεολαία σε δράση » / Τομέας της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης
των Νέων
 «Erasmus+: Jean Monnet » / Τομέας Ευρωπαϊκών Σπουδών
 «Erasmus+: Αθλητισμός » / Τομέας Αθλητισμού
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1.2.5. ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το στρατηγικό όραμα του Δήμου εκφράζεται στο 5 ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τη
μορφή Αξόνων – Μέτρων και Στόχων. Οι άξονες αυτοί είναι :






Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5

ΑΞΟΝΑΣ

«Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής »
«Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια»
«Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός»
«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου»
ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1

1.1.1. Ενεργειακή αναβάθμιση
κτηριακών εγκαταστάσεωνεξοικονόμηση ενέργειας
1.1.2. Αναβάθμιση Οδοφωτισμού στις
Δημοτικές Ενότητες

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΟΙΚΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.1.3. Αξιοποίηση ΑΠΕ-Προστασία
υδατικών πόρων
1.1.4. Ολοκληρωμένες αστικέςπολεοδομικές παρεμβάσεις
1.1.5. Αναβάθμιση και δημιουργία
νέων Κοινόχρηστων Χώρων
1.1.6. Συνέργειες με εθελοντικές
Ομάδες σε δράσεις
Προστασίας του
Περιβάλλοντος

ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

1.2.1. Προώθηση της ελεύθερης
Προσπελασιμότητας
ΜΕΤΡΟ 1.2
1.2.2. Βελτίωση και συντήρηση
Δημοτικού-Αγροτικού
ΒΙΩΣΙΜΗ
Δικτύου
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.2.3. Οδική ασφάλεια-στάθμευση
1.2.4. Λειτουργία Δημοτικής
Συγκοινωνίας
1.3.1. Επάρκεια και καλή ποιότητα
νερού
1.3.2. Επέκταση-εκσυγχρονισμός
των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης

ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
-Τεχνική Υπηρ.
-ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ
- Τεχνική Υπηρ.
-Τεχνική Υπηρ.
-ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ
-Τεχνική Υπηρ.
-Δημοτικό
Λιμεν. Ταμείο
-Τεχνική Υπηρ.
-Δημοτικό
Λιμεν. Ταμείο
-Διεύθυνση
Περιβάλλοντ.
-Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
- Τεχνική
Υπηρεσία
- Τεχνική
Υπηρεσία
-Τεχνική Υπηρ.
-Τεχνική Υπηρ.
-ΚΤΕΛ Α.Ε
-ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ
-ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ
-Τεχνική
Υπηρεσία

168

ΜΕΤΡΟ 1.3
ΥΔΡΕΥΣΗΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΟ 1.4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

1.3.3. Ασφαλής διαχείριση των
Αποβλήτων, τριτοβάθμια
Επεξεργασία των λυμάτων
1.3.4. Ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης
ογκωδών αντικειμένων
1.3.5. Λειτουργία συστήματος
διαλογής οικιακών
αποβλήτων στην πηγή
1.3.6. Προμήθεια νέων οχημάτων εξοπλισμού αποκομιδής
απορριμμάτων
1.3.7. Δράσεις ενημέρωσης Κοινού
απόκτηση περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
1.4.1. Εργα αντιπλημμυρικής
Προστασίας των
ρεμμάτων - καθαρισμός
1.4.2. Προστασία θαλασσίου
Μετώπου και των ακτών
1.4.3. Δράσεις προστασίας
Περιοχών NATURA

METΡO 1.5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.5.1. Βελτίωση ικανότητας
πρόληψης των
έκτακτων καταστάσεων

1.5.2. Ανάπτυξη υποδομών
Πολιτικής Προστασίας,
συνεργασίες με τις
Εθελοντικές Ομάδες
Προστασίας

2.1.1. Βελτίωση των υφιστάμενων
και δημιουργία νέων

-Τεχνική Υπηρ.
-Δ..Περιβαλ.
-ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.
-Διεύθυνση
Περιβάλλον.
- Διεύθυνση
Περιβάλλον.
-Δ. Περιβάλ.
-Τεχνική Υπηρ.
-Δ.Περιβάλ.
-Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
-Τεχνική Υπηρ.
-Δ.Περιβαλ.
-Δ.Περιβάλ.
-Ομοροι Δήμοι
-Δημοτικό Λ.Τ.
-Τεχνική Υπηρ.
-Δ.Περιβάλ.
-Ομοροι Δήμοι
-Γραφείο
Πολιτ. Προστ.
-Τεχνική Υπηρ.
-Δ.Περιβάλ.
-Π/Υ
-Σώματα
Ασφαλείας
-Ομοροι Δήμοι
-Περιφ. Ενότ.
Κορινθίας
-Γραφείο
Πολιτ. Προστ.
-Τεχνική Υπηρ.
-Δ.Περιβάλ.
-Π/Υ
-Σώματα
Ασφαλείας
-Ομοροι Δήμοι
-Περιφ. Ενότ.
Κορινθίας
-Τμήμα Κοιν.
Πολιτικής
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Κοινωνικών Δομών

ΑΞΟΝΑΣ 2:
ΜΕΤΡΟ 2.1
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

2.1.2. Δράσεις εξάλειψης του
φαινομένου του
Κοινωνικού αποκλεισμούπροώθηση των
ίσων ευκαιριών
2.1.3. Συμμετοχή σε Κοινωνικές
Συμπράξεις σε τοπικό και υ
υπερτοπικό επίπεδο

2.1.4. Δράσεις για την ισότητα των
Φύλων, της βίας κατά των
Γυναικών και κατά
της ενδοσχολικής βίας
2.1.5. Ανάπτυξη του Εθελοντισμού
σε διάφορες
Κοινωνικές Δράσεις
2.1.6. Δράσεις συμβουλευτικής
στήριξης

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΥΓΕΙΑ

2.1.7. Δημιουργία υποδομών για τα
αδέσποτα ζώα-δράσεις για τη
διάδοση της φιλοζωίας
2.1.1. Δράσεις προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας και
δικτύωση σε Διαδημοτικές
Συνεργασίες για την Υγεία
2.2.2. Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός
Κέντρου Υγείας Λουτρακίου
3.1.1 Ανάδειξη Πολιτιστικών
Μνημείων, δίκτυα
Πολιτιστικών-ΙστορικώνΦυσιολατρικών διαδρομών

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
3.1.2. Ανάπτυξη Εναλλακτικών
μορφών Τουρισμού

- ΔΟΚΟΠΑΠ
-Τμήμα Κοιν.
Πολιτικής
-Περιφ. Ενοτ.
Κορινθίας
- Ομοροι Δήμ.
-Τμήμα Κοιν.
Πολιτικής
-Περιφ. Ενοτ.
Κορινθίας
- Ομοροι Δήμ
-ΔΟΚΟΠΑΠ
- Τμήμα Κοιν.
Πολιτικής
-Περιφ. Ενοτ.
Κορινθίας
- Ομοροι Δήμ.
- Τμήμα Κοιν.
Πολιτικής
- Τμήμα Κοιν.
Πολιτικής
-ΔΟΚΟΠΑΠ
-ΕΔΔΥΠΠΥ
-Δ.Περιβάλ.
-Τεχνική Υπηρ.
-Ομοροι Δήμοι
-ΕΔΔΥΠΠΥ
-ΔΟΚΟΠΑΠ
-Δομές Υγείας
-Περιφ. Ενοτ.
Κορινθίας
-Τεχνική Υπηρ.
-Περιφ. Ενοτ.
Κορινθίας
-Εφορεία
Αρχαιοτήτων
-Δημοτική
Επιτροπή
Τουρισμού
-LTO
-Δημοτική
Επιτροπή
Τουρισμού
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3.1.3. Ολοκλήρωση και δημιουργία
νέων Πολιτιστικών
υποδομών
3.1.4. Αναβάθμιση και διεξαγωγή
νέων Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων

ΑΞΟΝΑΣ 3:
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

3.1.5. Δράσεις ενίσχυσης του
Μαζικού Αθλητισμού στα
Δημοτικά Αθλητικά
Κέντρα. Εξασφάλιση της
Οικονομικής Βιωσιμότητας
των Αθλητικών Κέντρων
3.1.6. Ολοκλήρωση και δημιουργία
νέων Αθλητικών
Εγκαταστάσεων
3.1.7. Διοργάνωση αθλητικών
Αγώνων

3.2.1. Συντήρηση-εκσυγχρονισμός
Σχολικών Μονάδων

- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
-Περιφέρεια
Πελοποννής
-LTO
-ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε
-Τεχνική Υπηρ.
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
-Δημοτική
Επιτροπή
Τουρισμού
-Περιφέρεια
Πελοποννής
-Πολιτιστικοί
Σύλλογοι
-LTO
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
-Αθλητικοί
Φορείς
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
-Τεχνική Υπηρ.
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
-Αθλητικές
Ομοσπονδίες
-Αθλητικοί
Σύλλογοι
-Τεχνική Υπηρ.
-Σχολικές
Επιτροπές
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
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3.2.2. Ανέγερση νέων Σχολικών
Μονάδων στις Δημοτικές
Ενότητες
ΜΕΤΡΟ 3.2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΟ 4.1

3.2.3. Προγράμματα δια Βίου
Μάθησης των
Ενηλίκων
3.2.4. Οργάνωση και Λειτουργία της
Νέας Βιβλιοθήκης
Λουτρακίου ως
Ηλεκτρονικής
4.1.1. Εκδηλώσεις προβολής των
Τοπικών μας προϊόντων

ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4.1.2. Προώθηση του brand name
του Δήμου, συμμετοχή σε
Τουριστικές Εκθέσεις

ΑΞΟΝΑΣ 4:
ΤΟΠΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

4.1.3. Προώθηση του Συνεδριακού
Τουρισμού

ΜΕΤΡΟ 4.2
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 4.3
ΤΟΠΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

4.2.1. Συνέργειες-συμπράξεις με
Φορείς για δημιουργία
ευκαιριών
Απασχόλησης / ΤΟΠΣΑ
4.3.1. Δράσεις για την ανάπτυξη
μορφών
Εναλλακτικού Τουρισμού

4.3.2. Στήριξη επιχειρηματικότητας
με την προώθηση νέων
Τεχνολογιών

-Τεχνική Υπηρ.
-Σχολικές
Επιτροπές
-Περιφ. Πελοπ.
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
- Τμήμα
Πολιτισμού
Αθλητισμού
-Τεχνική Υπηρ.
-Δημοτική
Επιτροπή
Τουρισμού
-Επιμελητήριο
Κορινθίας
-Ομοροι Δήμοι
-LTO
-Δημοτική
Επιτροπή
Τουρισμού
-Περιφέρεια
Πελοποννήσου
- Επιμελητήριο
Κορινθίας
-LTO
-ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.
-Δημοτική
Επιτροπή
Τουρισμού
-LOYTRAKI A.E
-LTO
- ΟΑΕΔ
-Περιφερ.
Ενότητα
Κορινθίας
-Δημοτική
Επιτροπή
Τουρισμού
-ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε
-LTO
-Περιφέρεια
Πελοποννήσ
-Τμήμα
Προγραμματ.
-Επιμελητήριο
Κορινθίας
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ΜΕΤΡΟ 5.1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΤΡΟ 5.2

ΑΞΟΝΑΣ 5:

5.1.1. Βελτίωση της Διοικητικής
Ικανότητας και της ποιότητας
των Υπηρεσιών προς τους
Πολίτες

-Διεύθυνση
Διοικ. Υπηρ.
-Τμήμα
Προγραμματ.

5.1.2. Δράσεις ενημέρωσης για την
αύξηση της συμμετοχής των
Πολιτών στη ζωή του Δήμου

-Διεύθυνση
Διοικ. Υπηρ.
-Τμήμα
Προγραμματ.
-Διεύθυνση
Διοικ. Υπηρ.
-Τμήμα
Προγραμματ.
-Διεύθυνση
Οικονομικού
-Νομικά
Πρόσωπα
Δήμου
-Τεχνική
Υπηρεσία
-Διεύθυνση
Διοικ. Υπηρ.
-Διεύθυνση
Οικονομικού
-Τμήμα
Προγραμματ.
-Τμήμα
Προγραμματ.
-Τεχνική Υπηρ.

5.2.1. Κατάρτιση και επιμόρφωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ

5.2.2. Αναβάθμιση των Κτηριακών
Εγκαταστάσεων, εξοπλισμός με
νέες σύγχρονες Προμήθειες

ΜΕΤΡΟ 5.3

5.3.1. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
Ψηφιακού περιεχομένου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ ΚΑΙ
5.3.2. Επεκτάσεις υποδομών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
ΜΕΤΡΟ 5.4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

5.4.1. Ενίσχυση του συστήματος
είσπραξης

5.4.2. Αξιοποίηση της Δημοτικής
Περιουσίας

-Τμήμα
Προγραμματ.
-Τεχνική Υπηρ.
-Τμήμα
Προγραμματ.
-Διεύθυνση
Οικονομικού
-Τμήμα
Προγραμματ.
-Διεύθυνση
Οικονομικού
-Τεχνική Υπηρ.
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