
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   15629/27-6-2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 11/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00, 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.: 14687/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

........................................................................................................................................................... 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων  ήταν: 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 31 
1.  Παπαδόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Φωτιάδης Νικόλαος - Αντιδήμαρχος 

3.  Τέρψης Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος 

4.  Πετρόπουλος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

5.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 

6.  Κωτούλας Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

7.  Μπινιάκος Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος 

8.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

9.  Μυλωνάς Θεόδωρος  
10.  Βασιλειάδης Γεώργιος  

11.  Λιάνος Σωκράτης  
12.  Δαμιανού Χρήστος 
13.  Λίτσκας Διονύσιος  

14.  Σαναλίδης Γεώργιος  
15.  Στυλιάδης Δημήτριος  
16.  Αντωνίου Μαλαματή  

17.  Ζήσης Λάζαρος  

18.  Δάγγας Παναγιώτης  
19.  Πετσάλνικου Άννα  
20.  Τόμου Ιωάννης  

21.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 

22.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

23.  Παρχαρίδης Χρήστος 

24.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

25.  Τόσκος Πέτρος  
26.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

27.  Μουτίδης Δημήτριος 

28.  Βελλίδης Βασίλειος 

29.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

30.  Αθανασίου Αθανάσιος 

31.  Κουμπάνη Βασιλική 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 10 
1.  Παύλου Ζαχαρίας 

2.  Καπρής Δημήτριος  
3.  Στούμπας Αντώνιος 

4.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 

5.  Υφαντίδης Δαμιανός 

6.  Πετκανάς Γεώργιος 

7.  Ιωσηφίδου–Παπαδοπούλου Άννα 

8.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

9.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

10.  Χαραμοπούλου Βασιλική 

  
  

 

Από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην Κοινότητά τους και ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :   

1)Μασκαλίδης Βασίλειος – Πρόεδρος Δ.Κ. Μεσοποταμίας  

2)Κωνσταντινίδης Αθανάσιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Οινόης  

3)Μανώλης Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Τσάκωνης 

4)Μάρκου Εμμανουήλ – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Οξυάς 

5)Δούκας Δημήτριος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Δενδροχωρίου 

6)Τερζίδης Γεώργιος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγίας Κυριακής 
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ΑΠΟΝΤΕΣ οι :  

1)Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

2)Παπαθωμάς Σωτήριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Τοιχιού 

3)Μιχαλόπουλος Ναούμ – Πρόεδρος Τ.Κ. Δισπηλιού 

4)Τσίκος Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιεροπηγής. 

5)Ευσταθιόπουλος Γεώργιος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πτεριάς 

 

ΠΑΡΩΝ : Ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 

: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου 

Καστοριάς 2015-2019.» 

 

Αριθμός Απόφασης : 204/16 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ΔΣ την υπ’ 

αριθμ. 43/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας με θέμα: «Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου 2015-2019», η οποία έχει 

ως εξής:  
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Καστοριάς 2015-2019 

που υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου μας. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι το Σχέδιο αυτό συντάχθηκε αφού συγκεντρώθηκαν τα 

απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων του και θα 

πρέπει να υποβληθεί προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

•Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Καστοριάς 2015-2019 που συντάχθηκε από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού. 

•Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

•Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

•Το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

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

βαθμού», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ΠΔ 89/2011. 

•Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 41179/23-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2970/Β/04-11-2014) «Περιεχόμενο, δομή 

και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 

του Δήμου Καστοριάς 2015-2019 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας 

απόφασης. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Καστοριάς 2015-2019 το οποίο συνοδεύει 

την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτης. 
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 204/16 

Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Γεώργιος 

Παπαδόπουλος 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : 
Ν.Φωτιάδης, Α.Τέρψης, Λ.Παπαδημητρίου, 

Δ.Κωτούλας, Μ.Μπινιάκος, Ε.Στεργιόπουλος, 

Θ.Μυλωνάς, Γ.Βασιλειάδης, Σ.Λιάνος, 

Χ.Δαμιανού, Δ.Λίτσκας, Γ.Σαναλίδης, 

Δ.Στυλιάδης, Μ.Αντωνίου, Λ.Ζήσης, 

Π.Δάγγας, 

Ά.Πετσάλνικου, Ι.Τόμου, Κ.Αντωνιάδης, 

Γ.Μπαμπάκος, Χ.Παρχαρίδης, 

Ι.Θεοδοσόπουλος, Π.Τόσκος, Α.Τσαϊρίδης, 

Δ.Μουτίδης, Β.Βελλίδης, Ν.Βασιλειάδης, 

Β.Κουμπάνη, Α.Αθανασίου. 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός – Εισαγωγή 1
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
1. Σκοπός και χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 
Ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά λειτουργούν ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και 
αναπτυξιακός. Προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη – στο εσωτερικό τους – ενός μηχανισμού προγραμματισμού. 
Ο μηχανισμός αυτός προγραμματισμού εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Ο.Τ.Α., το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και 
συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η διαδικασία του 
προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., 
να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις 
φάσεις, µε συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του. 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει µόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά 
κυρίως στις διαδικασίες µε τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ως εκ τούτου, 
επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 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. Με 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. Επιπλέον τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. δεν αναφέρονται µόνο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές και 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. 
 
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και σε εναρμόνιση με τις νέες αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους 
δήμους, ο σχεδιασμός και η σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δημιούργησε αυξημένες 
απαιτήσεις εξαιτίας και του διευρυμένου μεγέθους των 325 νέων μεγαλύτερων δήμων. Επιπλέον με τον Ν. 
3852/2010 επιχειρήθηκε η μετεξέλιξη του θεσμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ καθώς 
υποχρεώθηκε το σύνολο των Δήμων στην εκπόνηση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
αντίστοιχων Ετησίων Σχεδίων Δράσης αυτού και όχι μόνο ορισμένοι ΟΤΑ βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων 
όπως είχε αρχικά καθιερωθεί στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αν και από την πρώτη εφαρμογή του 
θεσμού παρατηρήθηκε απαξίωση με υποβιβασμό του ρόλου του και μικρή προστιθέμενη αξία ως 
εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την εξυγίανση των 
ΟΤΑ και τις νέες διαθρωτικές αλλαγές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με τη συγκυρία 
αρνητικής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας επιβάλλουν την επαναξιολόγηση του. Τα επιχειρησιακά 
των Δήμων δύναται να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των ΟΤΑ να ιεραρχήσουν τις 
ανάγκες τους, να αξιολογήσουν τη δράση τους και να επιτύχουν την ωρίμανση διαδικασιών και έργων για 
την ανάπτυξη της περιοχής τους σε μία περίοδο αλλεπάλληλων χρηματοδοτικών περικοπών και συνεχώς 
διευρυμένων ελέγχων και περιορισμών ως προς τη λειτουργία τους.  
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Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Καστοριάς 2015-2019 είναι το δεύτερο που καταρτίζεται μετά την 
εφαρμογή του Καλλικράτη, το πρώτο όμως με χρονικό ορίζοντα που ταυτίζεται με την νέα δημοτική 
πενταετή περίοδο των Δημοτικών Αρχών. Η έναρξη της νέας γενιάς επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
ΟΤΑ (2015-2019), συμπίπτει με την έναρξη της εφαρμογής των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής 2014-2020 και τις αυξημένες απαιτήσεις για άσκηση πολιτικών «κρίσης» από τους 
Δήμους. Η προσαρμογή των δομών και πολιτικών των ΟΤΑ στις νέες αρχές, τους κανόνες, τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και κατευθύνσεις της νέας πολιτικής συνοχής, η μεγάλη εξάρτηση από τις κοινοτικές 
χρηματοδοτήσεις λόγω του βραχυπρόθεσμου και αποσπασματικού χαρακτήρα των εθνικών 
χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η πρόκληση της βελτίωσης της 
«αγωγιμότητας» των πόρων εξαιτίας του ανταγωνιστικού πλαισίου που δημιουργεί συνθήκες 
ανταγωνισμού στη διεκδίκηση πόρων (ωρίμανση διαδικασιών/ δομών/ προσωπικού) καταδεικνύουν την 
ανάγκη του σχεδιασμού και επιβάλλουν την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.  
 
Το Ε.Π. του Δήμου Καστοριάς συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - 
λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων 
και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα πενταετίας, για την προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή της 
Καστοριάς, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του δήμου, ως 
φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας 
για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. 
 
Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων είναι η προώθηση της δημοτικής και της 
εσωτερικής ανάπτυξης του δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης». 
 
 
Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 
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: 
α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη 
διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): 
- της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 
- της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
- των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 
β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις 
στους τομείς (ενδεικτικά): 
- της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
- της Υγείας 
- της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού 
- της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 
γ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): 
- των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 
- της απασχόλησης 
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Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 
Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου 
οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της 
υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. 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 υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου 
προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και 
κτιριακών εγκαταστάσεων, 

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού 
προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 
ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 

 
Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 
Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, είναι να μεριμνά 
για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη 
παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών 
υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη 
συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: 

 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις) 

 Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι  

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

Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία 
είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων 
φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. Το 
πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με 
φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή 
υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, 
με τα εξής χαρακτηριστικά: 
α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 
ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη 
βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που 
εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών 
αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του 
ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 
υποθέσεων.  
β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Στις 
προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και 
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οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της 
εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης 
του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του 
δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  
γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του 
προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της 
διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία 
αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού του.  
δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: 
Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς 
επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός 
στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 
υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. 
ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν 
με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

- Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, 
Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

- Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη 
της Υπηρεσίας Προγραμματισμού) 

- Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη 
ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

- Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 
στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η 
επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, 
εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 
 
Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του 
Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί 
το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων 
διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι στόχοι του. Πρωτίστως όμως το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής 
εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών 
ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 
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2. Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
 
Η υποχρέωση κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.) από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 
θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) ενώ 
με το άρθρο 266 του Προγράμματος Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) επιβεβαιώθηκε η υποχρέωση κατάρτισης 
Ε. Π. από τους διευρυμένους καλλικρατικούς δήμους. Ειδικότερα με βάση την παρ.1 άρθρο 266 του 
Ν.3852/2010, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 
138/09.08.2010 τεύχος Α), για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο 
Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο 
αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα1. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε, 
έδωσε κατευθύνσεις στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 

1. Την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το 
περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α., 

2. Την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση 
και τους στόχους των Ε.Π., 

3. Την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες 
κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, 

5. Την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Υπουργική 
Απόφαση 18183/13-4-2007,  

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ.185/2007 «Όργανα και 
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» και 

7. Την Υπουργική Απόφαση 41179 (ΦΕΚ 2970 Β/04.11.2014) με θέμα “Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 
υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019”η οποία καταργεί την υπ’ αριθμ. 18183/2-
4-2007 (ΦΕΚ Β’ 534/13.4.2007) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυε με την 
υπ’ αριθμ. 5694/11-3-2011 (ΦΕΚ Β’382/11.3.2011) 

 
Όλες οι ανωτέρω θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και 
συστημάτων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της 
παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια 
σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το 
ανθρώπινο δυναμικό τους. Μάλιστα στα πλαίσια εφαρμογής των μνημονιακών μέτρων για την επίτευξη 
των δημοσιονομικών στόχων που τέθηκαν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την υπαγωγή των δήμων σε 
παρακολούθηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τα επιχειρησιακά 
προγράμματα αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ). Αρχικά με 
                                                                        

1 Όπως προκύπτει με την παρ. 1 του άρθρου 79 Ν. 4172/13 που αντικατέστησε τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 1 Ν. 3852/10 "Για την ψήφιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού εκάστου έτους απαιτείται μόνο η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό ...". Ομοίως με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 26945/31-7-

2015 για την κατάρτιση και ψήφιση του Π/Υ οικονομικού έτους 2016 απαιτείται κατ΄ελάχιστο η ύπαρξη Τ.Π. (και το οποίο ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού). Κατά συνέπεια για την κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 και του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016, δεν είναι απαραίτητη να έχει προηγηθεί η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. 
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τον Νόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25- 01- 2013), το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης συνόψιζε το πενταετές 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των 
νομικών προσώπων του, στην συνέχεια όμως με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 41273/15-10-2013 η 
κατάρτιση του ΟΠΔ διαχωρίστηκε από το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης. 
 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α.221/12-09-2007) 
όπως τροποποιήθηκαν με τα αντίστοιχα άρθρα του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α.213/29-09-2011), η Εκτελεστική 
Επιτροπή είναι το αρμόδιο δημοτικό όργανο για την κατάρτιση, τον συντονισμό των διαδικασιών 
κατάρτισης καθώς και για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το οποίο 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Ενώ «η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε 
Δήμου, Υπηρεσία επί θεμάτων Προγραμματισμού επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δημοτικό 
Συμβούλιο στην άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τους». Ο χρόνος δε κατάρτισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος με βάση το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης 41179, είναι το πρώτο εξάμηνο της 
δημοτικής περιόδου, ήτοι για τη θητεία 2015-2019 μέχρι 28-2-2015, χωρίς όμως η προθεσμία αυτή να 
είναι αποκλειστική αφού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8586/31-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι «…η διαδικασία για την ολοκλήρωση κατάρτισης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων συνεχίζεται και πέραν του ανωτέρω προσδιορισμένου χρονικού ορίου προκειμένου να 
ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθόσον η σχετική προθεσμία δεν είναι αποκλειστική». Τέλος 
μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 89/2011, οι Δήμοι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναθέτουν σε 
εξωτερικούς συμβούλους υπηρεσίες για τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών της ομάδας έργου, 
αφενός διότι οι αρμοδιότητες της ομάδας έργου ασκούνται πλέον από την Εκτελεστική Επιτροπή και 
αφετέρου διότι το ΠΔ 89/2011 καταργεί ρητά τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 1 του ΠΔ 185/2007, χωρίς 
να προβλέπει κάποια δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικούς συμβούλους.  
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3. Δομή και περιεχόμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι ενότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
 
Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 
καθορίζονται πλέον με την υπουργική απόφαση 41179 (ΦΕΚ 2970 Β’/04.11.2014) η οποία καταργώντας 
την υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ Β’ 534/13.4.2007) και την τροποποίησή της υπ’ αριθμ. 5694/11-3-
2011 (ΦΕΚ Β’382/11.3.2011) Υπουργική Απόφαση απλοποιεί τις διαδικασίες και το περιεχόμενο του 
Επιχειρησιακού.  
 
Στο άρθρο 1 καθορίζεται το Περιεχόμενο Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως εξής: 
«Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και 
οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς 
και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση 
της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 
υποθέσεων.  
Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπ’ όψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και 
οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική 
τους διάσταση.» 
 
Στο άρθρο 3 καθορίζεται η Δομή των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως εξής: 
«Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν: 
1. Στρατηγικό Σχέδιο. 
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 
 
1. Στρατηγικό Σχέδιο 
Στο Στρατηγικό Σχέδιο: 
α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου 
του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, 
β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι κατευθυντήριες αρχές, που 
πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, 
γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του. 
 
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο: 
α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 
προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται με τη 
μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, 
β. κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε 
υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή 
μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, 
γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας και προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών 
διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 
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Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων 
του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που 
ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς. 
δ. ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου, 
ε. ιεραρχούνται και προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, 
στ. συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές και συμπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας 
προγραμματισμού, 
ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης 
όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, 
η. εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε 
έτος της πενταετίας, 
θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος 
για κάθε έτος της πενταετίας, 
ι. καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης. 
 
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράμματος 
Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος. 
Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν 
μετρήσιμοι. 
Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή - στόχος για κάθε δράση.» 
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4. Διαδικασίες και Μεθοδολογικό Πλαίσιο Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καστοριάς 
 
Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 
Καστοριάς για την περίοδο 2015-2019, συνάδουν απόλυτα με το θεσμικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε. 
Με βάση αυτό η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή ενώ η αρμόδια υπηρεσία η οποία συντάσσει το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 
συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά του πρόσωπα είναι, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Καστοριάς, το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι δεν υπήρξε στήριξη από εξωτερικούς συμβούλους ενώ η διαδικασία κατάρτισής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος έγινε παράλληλα με την προσπάθεια αξιολόγησης των δομών του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του καθώς θεωρήθηκε ότι πρόκειται για δύο διαδικασίες άρρηκτα συνδεδεμένες. 
Αναλυτικότερα υπό την επίβλεψη του Δημάρχου Καστοριάς έγιναν οι κάτωθι ενέργειες: 
 
1. Προετοιμασία –σχεδιασμός- οργάνωση: Έγινε μία πρώτη προσέγγιση των διαδικασιών κατάρτισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα στοιχεία των σχετικών νομοθετικών εγγράφων και του 
«Οδηγού κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Ειδικότερα αφού μελέτησε το θεσμικό πλαίσιο, τυχόν αλλαγές που έχουν 
προέκυψαν μετά από την σύνταξη του προηγούμενου επιχειρησιακού προγράμματος αλλά και τον σχετικό 
επικαιροποιημένο οδηγό της ΕΕΤΑΑ, η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
προχώρησε σε καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών μέσω της διαμόρφωσης ενός Χρονοδιαγράμματος 
Κατάρτισης- Έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το πρώτο βήμα ήταν ο ορισμός Ομάδας Έργου 
Σύνταξης του Επιχειρησιακού υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων -Πολεοδομίας-
Κυκλοφοριακού η οποία συγκροτήθηκε με σχετική απόφαση Δημάρχου. Επιπλέον θεωρήθηκε ότι θα 
πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τα μέλη της Ομάδας προκειμένου να ενημερωθούν 
σχετικά με τις διαδικασίες σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν έγκαιρα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών.  
 
2. Ενημερωτική Συνάντηση: Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί μια αφορμή για την 
εισαγωγή διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο και στις υπηρεσίες του. Οι διαδικασίες αυτές δεν 
μπορεί παρά να στηρίζονται στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, το οποίο πρέπει να 
είναι ενημερωμένο, ώστε να συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. Με πρωτοβουλία 
του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε συνάντηση και αναλυτική 
ενημέρωση για τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 
όπως επίσης και για τις ειδικές θεματικές ενότητες αυτού. Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν όλα τα 
μέλη της Ομάδας Έργου μεταξύ των οποίων Αντιδήμαρχοι, Διευθυντές των υπηρεσιών, Πρόεδροι των 
νομικών προσώπων και αρμόδιοι υπάλληλοι έγινε προσπάθεια να τονιστεί η σημασία του επιχειρησιακού 
και να δοθεί παράλληλα έμφαση στο ρόλο των υπηρεσιακών μονάδων για την κατάρτισή του. Στο πλαίσιο 
αυτό ζητήθηκε από τους παρισταμένους η συνεργασία τους στη διαδικασία καταγραφής και αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και στον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και 
εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου.  
 
3. Διανομή Ερωτηματολογίων και Εντύπων ΕΕΤΑΑ: Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη 
περιοχή και στο εσωτερικό του Δήμου αλλά και τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη πενταετία, η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
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Πληροφορικής αποφάσισε να αξιοποιήσει όπως και κατά τη σύνταξη του προηγούμενου επιχειρησιακού 
της περιόδου 2012-2014 τα εργαλεία του Οδηγού Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων της 
ΕΕΤΑΑ. Συγκεκριμένα διανεμήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Καστοριάς το 
Ερωτηματολόγιο Περιγραφής- Αξιολόγησης Υφιστάμενης Κατάστασης και στις αρμόδιες ανά τομέα 
υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα τα Έντυπα 02, 03, 04, 05, 06 & 07 για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Έτσι για 
παράδειγμα το Έντυπο 02 που αφορά Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής προωθήθηκε στις αρμόδιες 
υπηρεσίες Περιβάλλοντος-Καθαριότητας Συντήρησης Πρασίνου- Πολεοδομίας, στις Τεχνικές Υπηρεσίες, 
Υπηρεσίες ύδρευσης –αποχέτευσης, αντίστοιχα το Έντυπο 03 που αφορά Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 
Παιδεία, Πολιτισμό και Αθλητισμό στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και τα 
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που εμπλέκονται στην κοινωνική πολιτική όπως οι Σχολικές Επιτροπές κ.ο.κ. 
Ταυτόχρονα με το υλικό αυτό και τις οδηγίες συμπλήρωσης του, διανεμήθηκαν στις υπηρεσίες και τα 
Νομικά Πρόσωπα και τα συμπληρωμένα έντυπα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 για 
συμπλήρωση, διόρθωση ή επικαιροποίηση των στοιχείων προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία τους ως 
προς την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Στόχος ήταν το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
να λάβει τελικά υπόψη του την συνολική δραστηριότητα του Δήμου Καστοριάς με συγκέντρωση 
πληροφοριών από όλες τις μονάδες του δήμου.  
 
4. Συλλογή και επεξεργασία των ερωτηματολογίων: H ανταπόκριση στο χρόνο, η πληρότητα αλλά και η 
ποιότητα των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν δεν ήταν ομοιόμορφη. Χρειάστηκε μάλιστα να 
σταλεί έγγραφο επίσπευσης συμπλήρωσης προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία από 
υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που δεν είχαν απαντήσει. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των 
ερωτηματολογίων και εντύπων του στρατηγικού σχεδιασμού έγινε καταρχήν η παραδοχή ότι το προϊόν 
που θα παραχθεί θα πρέπει να αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης και προγραμματισμού για το 
σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου. Με την έννοια αυτή δεν δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην 
επανάληψη δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης, που έχουν περιγραφεί σε επανειλημμένες μελέτες, 
αλλά σε συγκεκριμένες παραμέτρους που καθιστούν το επιχειρησιακό σχέδιο ένα σύγχρονο εργαλείο ενώ 
παράλληλα καταβλήθηκε προσπάθεια το επιχειρησιακό να κωδικοποιηθεί κατά το δυνατόν σε όλα τα 
σημεία του. Επιλέχθηκε η παρουσίαση όλων των πληροφοριών με τη μορφή μικρών κειμένων και πινάκων 
και αποφεύχθηκαν οι μακροσκελείς αναφορές σε όλα τα κεφάλαιά του. Ακόμη έγινε παράθεση μόνο των 
αναγκαίων πληροφοριών που τεκμηριώνουν τις δράσεις που προτείνονται, ταυτόχρονα όμως 
συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και κρίσιμα στοιχεία για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων που 
απαρτίζουν τον Καλλικρατικό Δήμο Καστοριάς. 
 
5. Σύνταξη - Κατάρτιση: Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολούθησε ένα 
συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα: 

 Καταγραφή και αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Καστοριάς, με έμφαση στο 
τρόπο που αυτό επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του δήμου, προκειμένου να καταγραφούν τα 
προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

 Καταγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου με σκοπό να εντοπιστούν οι 
αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται στην οργάνωση και λειτουργία του. 

 Διατύπωση του Οράματος, της Στρατηγικής και του Προγραμματισμού 

 Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε δράσεις, άξονες, μέτρα, προϋπολογισμούς και 
χρονοδιαγράμματα. 
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Γράφημα 1. Τα βήματα και τα στάδια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 
ΠΗΓΗ: Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων Ε.Ε.Τ.Α.Α. 2011 

 
 
Για την περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Καστοριάς αξιοποιήθηκαν 
δευτερογενείς πηγές μεταξύ των οποίων υφιστάμενες πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές 
μελέτες, τα Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) των πρώην δήμων Αγίων 
Αναργύρων, Μακεδνών και Μεσοποταμίας, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια της Αγίας Τριάδος και της 
Καστοριάς αλλά και τα δύο προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δήμου Καστοριάς που είχαν 
καταρτιστεί για την περίοδο 2008-2010 και 2012-2014. Έγινε επίσης συλλογή και επεξεργασία στατιστικών 
δεδομένων από την βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), από ποικίλες άλλες 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και από μελέτες και έρευνες που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί 
για λογαριασμό διάφορων φορέων (Ν.Α., υπουργεία κ.λ.π.). Επιπλέον, συγκεντρώθηκε βιβλιογραφικό 
υλικό από ηλεκτρονικά δημοσιεύματα και από το διαδίκτυο ενώ υπήρξε και επικοινωνία με διάφορους 
φορείς προκειμένου να αποτυπωθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Από την άλλη για την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής 
εκτός από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια αξιοποιήθηκαν ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (ΦΕΚ 2583/Β/7-11-2011) του Δήμου Καστοριάς και στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης των δομών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 
του.  
 
Για την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (μακροπεριβάλλον) του Δήμου 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SWOT για την ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σημείων του εσωτερικού 
περιβάλλοντος και την ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η έννοια 
«ανάλυση SWOT» προέρχεται από τα αρχικά Strengths (Δυνατά σημεία εσωτερικού περιβάλλοντος)- 
Weaknesses (Αδύναμα σημεία εσωτερικού περιβάλλοντος)- Opportunities (ευκαιρίες από το εξωτερικό 
περιβάλλον)- Threats (Απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον) και ως μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα 
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τρόπο καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την 
καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός τμήματος ή του συνόλου της περιοχής 
μελέτης. Η αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής αλλά και κάθε επί μέρους οργάνωσης ή φορέα 
υπόκειται στη δράση ενός συνόλου εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι δρουν ευμενώς ή 
δυσμενώς, άμεσα ή έμμεσα στο υπάρχον παραγωγικό σύστημα και την παραγωγική διαδικασία της. 
Απώτερος στόχος της ανάλυσης SWOT είναι καταρχήν ο εντοπισμός και η καταγραφή των "ισχυρών" 
σημείων ή στρατηγικών πλεονεκτημάτων πάνω στα οποία μπορεί να στηριχτεί η αναπτυξιακή της πορεία 
και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις μιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης για την συνολική περιοχή αναφοράς. Ακόμη, ο εντοπισμός και καταγραφή των "αδύνατων" 
σημείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και δράσεις που θα συνέβαλαν στη 
θεραπεία τους. Εξάλλου, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται παρουσιάζονται 
ευκαιρίες και κίνδυνοι, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασμό των όποιων παρεμβάσεων πολιτικής υπέρ των εν λόγω περιοχών.  
 
Το όραμα του Δήμου Καστοριάς αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής 
κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη 
περίοδο την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη 
κοινωνική συναίνεση. Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος βασίζεται σε μία 
ιεραρχική διαδικασία η οποία συνδέεται με τις διαδικασίες που προηγήθηκαν δηλαδή της αποτύπωσης 
και της αξιολόγησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής 
και εσωτερικής ανάπτυξης. Βάσει των κρίσιμων ζητημάτων που εντοπίστηκαν, τίθενται οι γενικοί 
στρατηγικοί στόχοι στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης και της εσωτερικής ανάπτυξης ομαδοποιημένοι 
ανά θεματική ενότητα όπως φαίνεται στο Γράφημα 2. Οι στόχοι αυτοί οδηγούν στη διαμόρφωση των 
Αξόνων Προτεραιότητας οι οποίοι αποτελούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Κάθε Άξονας 
Προτεραιότητας ικανοποιεί έναν ή περισσότερους γενικούς στρατηγικούς στόχους. Τέλος για κάθε στόχο 
ορίζεται η αρμόδια υπηρεσία που θα έχει την έχει την ευθύνη για την επίτευξη του αλλά και ενδεικτικές 
κατηγορίες δράσεων που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων.    
 
6. Διαβούλευση: Την κατάθεση του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσουν 
οι διαδικασίες διαβούλευσης προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των τοπικών αρχών και 
διάλογος με τους δημότες. Θα γίνει υποβολή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ώστε να κατατεθούν 
προτάσεις για έργα, δράσεις αλλά και παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του Δήμου Καστοριάς. θα διεξαχθεί 
ανοιχτή διαβούλευση με τοπικούς φορείς και δημότες, παρούσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις και να γίνει καταγραφή αναγκών και 
προτεραιοτήτων. Παράλληλα το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα παραμείνει αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου προκειμένου να είναι προσβάσιμο σε κάθε πολίτη ο οποίος επιθυμεί να το 
διαβάσει, να ενημερωθεί και να υποβάλλει ηλεκτρονικά ερωτήματα, παρατηρήσεις ή προτάσεις προς 
επεξεργασία και ενσωμάτωση. 
 
Στη συνέχεια, μετά τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση, το τελικό Σχέδιο, στο οποίο θα έχουν 
ενσωματωθεί οι προτάσεις και οι θέσεις των φορέων και της τοπικής κοινωνίας, με τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαβούλευσης και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και με ευθύνη της Δημοτικής 
Αρχής, θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το τελικό όργανο, 
που θα εγκρίνει εν τέλει και στο σύνολό του το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Καστοριάς για τη περίοδο 
2015- 2019. 
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Γράφημα 2 Μεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καστοριάς 

 

 

 

 
ΠΗΓΗ: Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων Ε.Ε.Τ.Α.Α. 2011 

 

Περιβάλλον και 

Ποιότητα Ζωής 
(Αποτύπωση) 

Κοινωνική Πολιτική-

Παιδεία, Πολιτισμός-

Αθλητισμός 
(Αποτύπωση) 

 

Τοπική Οικονομία 

και Απασχόληση 
(Αποτύπωση) 

 

Εσωτερικό 

Περιβάλλον του 

Δήμου 
(Αποτύπωση) 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

(Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός) 
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Ο Καλλικράτειος Δήμος Καστοριάς 
 
Ο Δήμος Καστοριάς βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συνορεύει 
βορειοανατολικά με το Νομό Φλώρινας, νότια με τους άλλους δύο καλλικράτειους δήμους του Νομού 
Καστοριάς, τον Δήμο Ορεστίδος και τον Δήμο Νεστορίου και βορειοδυτικά με την Αλβανία.  
 
Χάρτης 1: Ο Δήμος Καστοριάς 

 
ΠΗΓΗ: http://el.wikipedia.org 
 
Είναι δήμος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 
3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010)) 
από τη συνένωση οκτώ προϋπαρχόντων δήμων, της Καστοριάς, της Αγίας Τριάδος, της Μεσοποταμίας, των 
Κορεστίων, των Αγίων Αναργύρων, των Μακεδνών, του Βιτσίου, της Κλεισούρας και μίας κοινότητας του 
Καστρακίου οι οποίοι και καταργήθηκαν. Αξίζει να επισημανθεί ότι επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες 
συνενώσεις που έγιναν με τον Νόμο για την Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελληνίως, 
γεγονός που είναι ενδεικτικό των δυσκολιών που είχε να αντιμετωπίσει ο νέος διευρυμένος δήμος. Σε όλη 
την υπόλοιπη Ελλάδα από τους 325 νέους καλλικράτειους δήμους που δημιουργήθηκαν, μόλις πέντε 
προέκυψαν από μεγαλύτερο αριθμό συνενώσεων. Όπως λοιπόν φαίνεται και στον Πίνακα 1 μεγαλύτερος 
αριθμός συνενώσεων υπήρξε στο Δήμο Κέρκυρας όπου συνενώθηκαν 15 δήμοι, στους Δήμους Λέσβου και 
Γρεβενών όπου έγινε συνένωση 13 δήμων και στους Δήμους Αγρινίου και Ρόδου όπου έγινε συνένωση 10 
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δήμων. Ο Δήμος Καστοριάς ακολουθεί μαζί με τον Δήμο Βόλου, τον Δήμο Ωρωπού και τον Δήμο 
Ελασσόνας στους οποίους συνενώθηκαν 9 δήμοι. Σε όλους τους υπόλοιπους δήμους οι συνενώσεις που 
έλαβαν χώρα ήταν μικρότερου αριθμού.  
 
Πίνακας 1: Κατάταξη Καλλικράτειων Δήμων με βάση τον αριθμό συνενώσεων από τους οποίους 
προέκυψαν με τον Ν. 3852/10 

Αριθμός καποδιστριακών 
δήμων που συνενώθηκαν 

Ονομασία συνιστώμενου δήμου με τον Καλλικράτη 

15 Δήμος Κέρκυρας 

13 Δήμος Λέσβου, Δήμος Γρεβενών 

10 Δήμος Αγρινίου, Δήμος Ρόδου 

9 Δήμος Βόλου, Δήμος Καστοριάς, Δήμος Ωρωπού, Δήμος Ελασσόνας   

8 Δήμος Άργους-Μυκήνων, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος 
Κεφαλλονιάς, Δήμος Μεσσήνης, Δήμος Καλαμπάκας, Δήμος Δελφών, 
Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Χίου  

7 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Δήμος Κιλκίς, Δήμος Σπάρτης, Δήμος 
Λευκάδας, Δήμος Πύλης, Δήμος Χανίων 

6 Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Διονύσου, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος 
Καρπενησίου, Δήμος Ζακύνθου, Δήμος Λαγκαδά, Δήμος Βόλβης, Δήμος 
Ιωαννιτών, Δήμος Πωγωνίου, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δήμος 
Πύλου- Νέστορος, Δήμος Τριφυλίας, Δήμος Κατερίνης, Δήμος Σιντικής, 
Δήμος Σερρών, Δήμος Αποκορώνου 

5 Δήμος Αρταίων, Δήμος Σαρωνικού, Δήμος Πατρέων, Δήμος Λεβαδέων, 
Δήμος Χαλκιδέων, Δήμος Ισταίας- Αιδηψού, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου,Δήμος 
Αγράφων, Δήμος Βέροιας, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Ηγουμενίτσας, Δήμος 
Ζαγορίου, Δήμος Κόνιτσας, Δήμος Παγγαίου, Δήμος Σοφάδων, Δήμος 
Καρδίτσας, Δήμος Παιονίας, Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος 
Εορδαίας, Δήμος Κορινθίων, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεμβασιάς, Δήμος 
Τεμπών, Δήμος Κιλελέρ, Δήμος Νοτίου Πυλίου, Δήμος Οιχαλίας, Δήμος 
Πέλλας, Δήμος Λαμιέων  

>5 Στους υπόλοιπους καλλικράτειους δήμους οι συνενώσεις αφορούσαν 
μικρότερο αριθμό από 5 καποδιστριακούς δήμους ή κοινότητες 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τον Ν. 3852/10 
 
Η έκταση του νέου Δήμου είναι 763,315 τετρ.χλμ. ενώ ο μόνιμος πληθυσμός του, ο πληθυσμός δηλαδή 
που κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσε ότι διαμένει μόνιμα στα όρια του ΟΤΑ, ανέρχεται σύμφωνα 
με τα αναθεωρημένα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), 
σε 35.874 κάτοικους. Όσο αφορά την κατά φύλο σύνθεση, ο γυναικείος πληθυσμός υπερτερεί του 
ανδρικού που αποτελεί το 49,5% του συνόλου και το υπόλοιπο 50,5% είναι γυναίκες. Υπολογίζοντας τον 
ρυθμό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς για την δεκαετία 2001-2011 προκύπτει 
ότι ο μόνιμος πληθυσμός μειώθηκε κατά 0,03% ακολουθώντας την φθίνουσα πορεία που καταγράφεται 
στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας κατά 0,01%. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2 στον οποίο γίνεται 
παρουσίαση των αναθεωρημένων στοιχείων της Απογραφής του 2011, ο Καλλικράτειος Δήμος Καστοριάς 
είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση και πληθυσμό δήμος της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς καθώς 
καταλαμβάνει το 44,38% της έκτασης και το 71,29% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού του Νομού. Η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, κατά πολύ χαμηλότερη του 
εθνικού μέσου όρου, γεγονός μάλλον αναμενόμενο αν λάβει κανείς υπόψη το έντονο ανάγλυφο της 
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περιοχής. Έτσι λοιπόν στον Δήμο Καστοριάς αντιστοιχούν 47 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ενώ ο 
εθνικός μέσος όρος είναι 82 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Πάραυτα ο Δήμος Καστοριάς είναι 
περισσότερο πυκνοκατοικημένος από τους υπόλοιπους δύο δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, τον 
Δήμο Ορεστίδος και τον Δήμο Νεστορίου αλλά και την περιφέρεια στην οποία η μέση πληθυσμιακή 
πυκνότητα είναι 30,02 κάτοικοι ανά τετρ. χλμ..  
 

Πίνακας 2: Ο Καλλικράτειος Δήμος Καστοριάς σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καστοριάς 

Διοικητική 
διαίρεση 

Σύνολο 
Μόνιμου 

Πληθυσμού 

% 
(1) 

Άρρενες Θήλεις Έκταση 
% 
(2) 

Πυκνότητα 
μόνιμου 

πληθυσμού ανά 
τετρ. χιλιόμετρο 

Μεταβολή 
πληθυσμού 
2001-2011 

Δήμος 
Καστοριάς 

35.874 71,29 17.774 18.100 763,315 44,38 47,0 -0,03 

Δήμος 
Ορεστίδος 

11.802 23,45 5.908 5.894 340,732 19,81 34,64 -0,12 

Δήμος 
Νεστορίου 

2.646 5,26 1.354 1.292 615,925 35,81 4,3 -0,15 

Σύνολο 
Περιφερειακής 
Ενότητας  

50.322 100 25.036 25.286 1.720,151 100 29,25 -0,06 

Περιφέρεια 
Δυτικής 
Μακεδονίας 

283.689 - 141.779 140.910 9.451,256 - 30,02 -0,04 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 - 5.303.223 5.513.063 131.959,5 - 81,97 -0,01 

(1) ποσοστιαία αναλογία μόνιμου πληθυσμού Δήμου στον συνολικό μόνιμο πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 
(2) ποσοστιαία αναλογία έκτασης Δήμου στην συνολική έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, 2014 
 

Στον Πίνακα 3 έγινε προσπάθεια να διαμορφωθεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον νέο Δήμο 
Καστοριάς που συστάθηκε με τον Καλλικράτη μέσα από την επεξεργασία των διαθέσιμων αναθεωρημένων 
στοιχείων της Απογραφής του 2011 και σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τρεις δήμους που αποτελούν 
έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι όπως προκύπτει και από τον Πίνακα ο 
Καλλικράτειος Δήμος Καστοριάς κατέχει το 8,08% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και ο πληθυσμός του αντιπροσωπεύει το 12,64% του πληθυσμού της περιφέρειας. Αντίστοιχα 
οι αναλογίες σε επίπεδο χώρας είναι 0,58% της έκτασης και το 0,33% του συνολικού πληθυσμού της 
Ελλάδας. Από τους άλλους δήμους της περιφέρειας ξεχωρίζει όσον αφορά τον πληθυσμό ο Δήμος Κοζάνης 
και όσον αφορά την έκταση ο Δήμος Γρεβενών. Άλλωστε ο τελευταίος κατέχει την μεγαλύτερη έκταση 
δήμου όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας καθώς από τους 325 καλλικράτειους δήμους που προέκυψαν μετά τον Νόμο 3852/2010 είναι 
ο δήμος με την μεγαλύτερη έκταση. Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο από τους 12 καλλικράτειους δήμους 
της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ο νέος Δήμος Καστοριάς κατέχει την τρίτη θέση όσον αφορά τον 
πληθυσμό μετά τον Δήμο Κοζάνης και τον Δήμο Εορδαίας ενώ ως προς την έκταση κατατάσσεται πέμπτος. 
Από τους 325 νέους Δήμους που συστάθηκαν με το Πρόγραμμα Καλλικράτης ο Δήμος Καστοριάς είναι ο 
49ος όσον αφορά την έκταση και ο 90ος όσον αφορά τον μόνιμο πληθυσμό. Η χαμηλή πληθυσμιακή 
πυκνότητα επιβεβαιώνεται και από την θέση που καταλαμβάνει ο δήμος Καστοριάς στον αντίστοιχο δείκτη 
όπου είναι 150ος. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η κατάταξη του Δήμου Καστοριάς ως προς τους 52 
καλλικράτειους δήμους που αποτελούν έδρες νομών. Σε αυτή την κατανομή ο Δήμος Καστοριάς είναι 18ος 
όσον αφορά την έκταση, 35ος όσον αφορά τον πληθυσμό ενώ υπολείπεται ιδιαιτέρως ως προς την 
πληθυσμιακή πυκνότητα όπου καταλαμβάνει την 42η θέση από τους 52 δήμους. 
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Πίνακας 3: Ο Καλλικράτειος Δήμος Καστοριάς σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Δήμος 
Καστοριάς 

Δήμος 
Κοζάνης 

Δήμος 
Φλώρινας 

Δήμος 
Γρεβενών 

Αναλογία μόνιμου πληθυσμού Δήμου 
στον συνολικό πληθυσμό της περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 

12,64% 25,16% 11,59% 9,13% 

Αναλογία έκτασης Δήμου στην συνολική 
έκταση της περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 

8,08% 11,33% 8,67% 19,67% 

Αναλογία μόνιμου πληθυσμού Δήμου 
στον συνολικό πληθυσμό της χώρας 

0,33% 0,66% 0,30% 0,24% 

Αναλογία έκτασης Δήμου στην συνολική 
έκταση της χώρας 

0,58% 0,81% 0,62% 1,41% 

Κατάταξη Δήμου στους 12 καλλικράτειους 
δήμους της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας με βάση τον μόνιμο 
πληθυσμό 

3ος 1ος 4ος 5ος 

Κατάταξη Δήμου στους 12 καλλικράτειους 
δήμους της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας με βάση την έκταση 

5ος 2ος 4ος 1ος 

Κατάταξη Δήμου στους 12 καλλικράτειους 
δήμους της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας με βάση την πληθυσμιακή 
πυκνότητα 

3ος 1ος 4ος 9ος 

Κατάταξη Δήμου στους 325 
καλλικράτειους δήμους με βάση τον 
μόνιμο πληθυσμό 

90ος 37ος 104ος 135ος 

Κατάταξη Δήμου στους 325 
καλλικράτειους δήμους με βάση την 
έκταση 

49ος 16ος 42ος 1ος 

Κατάταξη Δήμου στους 325 
καλλικράτειους δήμους με βάση την 
πληθυσμιακή πυκνότητα 

150ος 128ος 177ος 293ος 

Κατάταξη Δήμου στους 52 καλλικράτειους 
δήμους που αποτελούν έδρες Νομών με 
βάση τον μόνιμο πληθυσμό 

35ος 19ος 41ος 48ος 

Κατάταξη Δήμου στους 52 καλλικράτειους 
δήμους που αποτελούσαν έδρες Νομών 
με βάση την έκταση 

18ος 9ος 15ος 1ος 

Κατάταξη Δήμου στους 52 καλλικράτειους 
δήμους που αποτελούν έδρες Νομών με 
βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα 

42ος 34ος  45ος  51ος  

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, 2011 
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Χάρτης 2: Ο Δήμος Καστοριάς στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας όπως αυτή διαμορφώθηκε 
μετά τον Καλλικράτη 
 

 
 

 

Η εδαφική περιφέρεια του δήμου Καστοριάς αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των εννέα 
συνενούμενων πρώην καποδιστριακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι μετά τον Νόμο 
Καλλικράτη συγκροτούν πλέον τις δημοτικές ενότητες του καλλικράτειου δήμου Καστοριάς και φέρουν το 
όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας. Τα πρώην τοπικά διαμερίσματα των οποίων ο πληθυσμός δεν 
υπερβαίνει τους 2000 κατοίκους μετονομάστηκαν σε τοπικές κοινότητες ενώ εκείνα των οποίων ο 
πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από 2000 κατοίκους μετονομάστηκαν σε δημοτικές κοινότητες. Έτσι ο 
Καλλικράτειος δήμος Καστοριάς συγκροτείται από τρεις (3) δημοτικές κοινότητες εκείνες της Καστοριάς, 
της Μεσοποταμίας και των Μανιάκων και τριάντα τέσσερις (34) τοπικές κοινότητες που εμφανίζονται στον 
Πίνακα 4. Αναλυτικότερα στον Πίνακα 4 καταγράφονται οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες που 
συγκροτήθηκαν στον νέο Δήμο Καστοριάς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010 και οι αντίστοιχοι 
πενήντα εννέα (59) οικισμοί που ανήκουν σε αυτές.  
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Πίνακας 4: Οι Δημοτικές Ενότητες του καλλικράτειου Δήμου Καστοριάς, οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες 
και οι οικισμοί αυτών 

Δημοτικές Ενότητες 
Δημοτικές Κοινότητες / Τοπικές Κοινότητες 

Οικισμοί 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 11 

Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων Μανιάκοι 

Τοπική Κοινότητα Αυγής Αυγή 

Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας Κορομηλιά 

Τοπική Κοινότητα Λεύκης                                                                                                               Λεύκη, Νέα Λέυκη 

Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς                                                                                                       Ομορφοκλησσιά 

Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου                                                                                                          Πεντάβρυσος, Υψηλό 

Τοπική Κοινότητα Τσάκονης                                                                                                             Τσάκωνη 

Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου                                                                                                         Χιλιόδεντρο, Ποριά 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 9 

Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος                                                                                                          Βασιλειάδα, Βέργα, Αγία Παρασκευή 

Τοπική Κοινότητα Κορησού                                                                                                              Κορησός, Άγιος Νικόλαος 

Τοπική Κοινότητα Λιθιάς                                                                                                               Λιθιά 

Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου                                                                                                         Μελισσότοπος, Μονή Αγίων Αναργύρων, Σταυροπόταμος 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 8 

Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας                                                                                                            Βυσσινιά 

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως                                                                                                        Μεταμόρφωση, Φωτεινή 

Τοπική Κοινότητα Οξυάς                                                                                                                Οξυά 

Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου                                                                                                          Πολυκέρασο 

Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου                                                                                                         Σιδηροχώρι 

Τοπική Κοινότητα Τοιχίου                                                                                                              Τοιχιό, Λάκκα* 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 

Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς                                                                                                            Καστοριά, Χλόη, Απόσκεπος, Κεφαλάρι 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 3 

Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου                                                                                                         Δενδροχώρι 

Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής                                                                                                            Ιεροπηγή, Άγιος Δημήτριος* 

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2 

Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας                                                                                                           Κλεισούρα, Μονή Παναγίας 

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 9 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου                                                                                                       Άγιος Αντώνιος 

Τοπική Κοινότητα Γάβρου                                                                                                               Γαύρος, Ν.Οικισμός 

Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος                                                                                                            Κρανιώνα, Άνω Κρανιώνα* 

Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου                                                                                                          Μακροχώρι 

Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου                                                                                                          Μαυρόκαμπος 

Τοπική Κοινότητα Μελά                                                                                                                 Μελάς, Άνω Μελάς 

Τοπική Κοινότητα Χαλάρων                                                                                                              Χαλάρα 

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 4 

Τοπική Κοινότητα Δισπηλίου                                                                                                            Δισπήλιο 

Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου                                                                                                          Μαυροχώρι, Κρεπενή 

Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης                                                                                                           Πολυκάρπη 

ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 9 

Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς                                                                                                         Μεσοποταμία, Κολοκυνθού, Παλλινοστούντες 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
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Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή Αγία Κυριακή 

Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου Καλοχώρι 

Τοπική Κοινότητα Οινόης Οινόη 

Τοπική Κοινότητα Πτεριάς Πτεριά, Κάτω Πτεριά, Ακόντιο 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 59 
*(Ακατοίκητοι /Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί)  

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΦΕΚ 1292/Β/11-08-2010, http://el.wikipedia.org και απογραφή 2011 
 

Ο Καλλικράτειος Δήμος Καστοριάς παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία σε σχέση με τα γεωμορφολογικά 
του χαρακτηριστικά. Πρόκειται για δήμο με έντονο ορεινό ανάγλυφο καθώς το υψόμετρο κυμαίνεται από 
632 μ. στην Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου έως 1.220 μ. στην Τοπική Κοινότητα Πολυκέρασου. Οι 
περιορισμοί μάλιστα που επιβάλλει ο γεωγραφικός χώρος στα όρια της ενδοχώρας, τις επικοινωνίες, την 
εκμετάλλευση του εδάφους και του υπεδάφους συνετέλεσαν στην έντονη διαφοροποίηση στην κατανομή 
των πληθυσμών και στην υστέρηση των ορεινών οικισμών έναντι των πεδινών και ημιορεινών. Όπως 
φαίνεται και στον πίνακα 5 οι πεδινές περιοχές του Δήμου καλύπτουν μόλις το 11,6% της συνολικής 
έκτασης του, και κατοικεί σε αυτές λιγότερο από το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού του, 
συγκεκριμένα το 18,6%. Στις ημιορεινές περιοχές που καλύπτουν το 31,7% της έκτασης του Δήμου και οι 
οποίες περιλαμβάνουν και την πόλη της Καστοριάς διαμένει η πλειοψηφία του πληθυσμού, το 68,1% των 
κατοίκων του Δήμου. Τέλος το μεγαλύτερο τμήμα της εδαφικής έκτασης του Δήμου, το 56,7%, 
καταλαμβάνουν οι ορεινές περιοχές, στις οποίες όμως κατοικεί μόλις το 13,3% του πληθυσμού. Πάραυτα ο 
Νόμος 3852/2010 του Καλλικράτη δεν συμπεριέλαβε τον Δήμο Καστοριάς στους ορεινούς δήμους που 
προσδιόριζε στο σχετικό άρθρο 1 (παράγραφος 2), κάτι που έγινε με τον Νόμο 4071/2012. Με την 
εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου επαναπροσδιορίζεται ο χαρακτηρισμός του ορεινού δήμου, που 
εφεξής θα καλείται ορεινός-μειονεκτικός, και συμπεριλαμβάνονται και οι δήμοι στους οποίους 
περιλαμβάνονται ως δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που 
αναφέρονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί τροποποίησης της Οδηγίας 1981/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού 
καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 1975/268/ΕΟΚ, μεταξύ 
των οποίων και ο Δήμος Καστοριάς. Όπως επιβεβαιώνεται και από τον Πίνακα, είκοσι τέσσερις (24) από τις 
συνολικά τριάντα επτά (37) δημοτικές/τοπικές κοινότητες του καλλικράτειου Δήμου Καστοριάς, 
περισσότερες δηλαδή από τις μισές, εντάσσονται στον κατάλογο των μειονεκτικών ορεινών περιοχών της 
Ε.Ε., εκ των οποίων οι εννέα (9) μάλιστα δεν πληρούσαν το κριτήριο του υψομέτρου, αλλά εντάχθηκαν 
λόγω της συνολικά μειονεκτικής τους θέσης. 
 
Η γεωμορφολογική αυτή ανομοιομορφία αλλά και ο έντονα ορεινός χαρακτήρας, συνεπάγονται αυξημένες 
δυσκολίες για τον Δήμο Καστοριάς, αφού η όποια προσπάθεια τροχιοδρόμησης σε πορεία ανάπτυξης θα 
πρέπει να εστιάσει ταυτόχρονα σε διαφορετικές, ως προς τα χαρακτηριστικά τους ζώνες, με διαφορετικές 
απαιτήσεις ως προς τις κατευθύνσεις και τα μέσα πολιτικής καθώς και στην αντιμετώπιση των ποικίλων 
προβλημάτων που εμφανίζουν οι ορεινές περιοχές. Σε σχέση με το δεύτερο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
«ορεινός χώρος» εμφανίζει πλήθος δυνατοτήτων επανένταξης του στις αναπτυξιακές διαδικασίες με την 
κατάλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν οι περιοχές αυτές αλλά και με 
ενέργειες άρσης των φραγμών που δημιουργεί το ορεινό ανάγλυφο όπως σημαντικά έργα οδικών 
υποδομών. Αναπόφευκτα, με δεδομένο το πεπερασμένο των χρηματοδοτικών πόρων του Δήμου, η 
συνολικότερη στρατηγική οφείλει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες όλων των περιοχών προκειμένου να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες, διασφαλίζοντας την κοινωνικό-οικονομική αλλά και την εδαφική συνοχή του Δήμου Καστοριάς. 
 

http://el.wikipedia.org/
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Πίνακας 5: Επιφάνεια, μέσος σταθμικός υψομέτρων και πυκνότητα πληθυσμού με διάκριση σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές καθώς και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές, στον καλλικρατικό Δήμο Καστοριάς 
(έτους 2001) 

Δημοτικές Ενότητες 
Δημοτικές Κοινότητες /Τοπικές Κοινότητες 

Επιφάνεια (τ.χμ.) 
Μέσος 

σταθμικός 
υψομέτρου 

Μειονεκτικές -
Ορεινές Περιοχές 
Βάσει Κοινοτικής 

Οδηγίας 
85/148/ΕΟΚ 

(1)
 

Αστικά & Αγροτικά 
Δ.Κ/Τ.K. σύμφωνα 
με τον πληθυσμό

(2)
 

Ορεινά 
ημιορεινά και 

πεδινά 
Δ.Κ/Τ.Κ.

 (3)
 

Με εσωτερικά 
ύδατα 

Χωρίς 
εσωτερικά 

ύδατα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 99,092 99,092 696    

Δ.Κ.Μανιάκων 7,650 7,650 670  ΑΣ Η 

Τ.Κ.Αυγής 7,227 7,227 740  ΑΓ Π 

Τ.Κ.Κορομηλέας 12,823 12,823 700 Μειονεκ. -Ορεινή ΑΓ Η 

Τ.Κ.Λεύκης 16,574 16,574 678 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Η 

Τ.Κ.Ομορφοκκλησιάς 15,274 15,274 800 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Η 

Τ.Κ.Πενταβρύσου 15,102 15,102 792 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Η 

Τ.Κ.Τσάκονης 7,351 7,351 730  ΑΓ Π 

Τ.Κ.Χιλιοδένδρου 17,091 17,091 691  ΑΓ Π 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 97,340 97,340 755    

Τ.Κ.Κορησού 29,626 29,626 724 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Η 

Τ.Κ.Βασιλειάδος 33,982 33,982 835 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Λιθιάς 15,403 15,403 760 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Η 

Τ.Κ.Μελισσοτόπου 18,329 18,329 730 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 135,028 135,028 756    

Τ.Κ.Τοιχίου 13,453 13,453 675  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Βυσσινέας 55,312 55,312 900 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Μεταμορφώσεως 23,505 23,505 660  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Οξυάς 13,328 13,328 1200 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Πολυκεράσου 13,353 13,353 1220 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Σιδηροχωρίου 16,077 16,077 1040 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 57,318 42,943 700    

Δ.Κ.Καστοριάς 57,318 42,943 700 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΣ Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 78,415 78,415 1028    

Τ.Κ.Ιεροπηγής 42,245 42,245 1060 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Δενδροχωρίου 36,170 36,170 990 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 37,069 37,069 1172    

Τ.Κ.Κλεισούρας 37,069 37,069 1172 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 122,281 122,281 890    

Τ.Κ.Γάβρου 20,422 20,422 839 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Αγίου Αντωνίου 15,828 15,828 890 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Κρανιώνος 14,573 14,573 810 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Μακροχωρίου 30,983 30,983 930 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Μαυροκάμπου 6,200 6,200 820 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Π 

Τ.Κ.Μελά 22,126 22,126 995 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Χαλάρων 12,149 12,149 870 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 37,614 28,014 636    

Τ.Κ.Μαυροχωρίου 18,387 14,437 632  ΑΓ Π 

Τ.Κ.Δισπηλίου 9,575 7,000 640  ΑΓ Π 

Τ.Κ.Πολυκάρπης 9,652 6,577 640  ΑΓ Η 
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Δημοτικές Ενότητες 
Δημοτικές Κοινότητες /Τοπικές Κοινότητες 

Επιφάνεια (τ.χμ.) 
Μέσος 

σταθμικός 
υψομέτρου 

Μειονεκτικές -
Ορεινές Περιοχές 
Βάσει Κοινοτικής 

Οδηγίας 
85/148/ΕΟΚ 

(1)
 

Αστικά & Αγροτικά 
Δ.Κ/Τ.K. σύμφωνα 
με τον πληθυσμό

(2)
 

Ορεινά 
ημιορεινά και 

πεδινά Δ.Κ/Τ.Κ.
 

(3)
 

Με εσωτερικά 
ύδατα 

Χωρίς 
εσωτερικά 

ύδατα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 99,173 99,173 634    

Δ.Κ.Μεσοποταμιάς 22,786 22,786 692  ΑΓ Π 

Τ.Κ.Αγία Κυριακή 13,844 13,844 740 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Ο 

Τ.Κ.Καλοχωρίου 16,068 16,068 0  ΑΓ Η 

Τ.Κ.Οινόης 24,421 24,421 730 Μειονεκ. -Ορεινή  ΑΓ Η 

Τ.Κ.Πτεριάς 22,054 22,054 805  ΑΓ Η 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 763,330 739,355     

 
(1) Η Κοινοτική Οδηγία 85/148/ΕΟΚ αναφέρεται σε διεύρυνση του καταλόγου των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στην Ελλάδα που 
ορίστηκε στο Άρθρο 3, §§ 3, 4 και 5 της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ. Αποτελεί τροποποίηση της Οδηγίας 1981/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού 
καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 1975/268/ΕΟΚ για τον καθορισμό των περιοχών στις οποίες 
θα χορηγούνται αυξημένες ενισχύσεις και κίνητρα. Η έλλειψη επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το φυσικό και 
το ανθρώπινο δυναμικό αυτών των περιοχών στη διάθεση της Ελληνικής κυβέρνησης, καθυστέρησε το χαρακτηρισμό τους από την Ε.Ε. ως 
ορεινές και μειονεκτικές και οδήγησε στην ψήφιση τροποποιήσεων μετά από συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και αίτηση του 
Ελληνικού κράτους ότι κι άλλες περιοχές πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν έτσι. 
(2) Σύμφωνα με τους ορισμούς της Απογραφής του 2001: 
Αστικό χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω. 
Αγροτικό χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 2000 
κατοίκους. 
Ο χαρακτηρισμός του συνόλου του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ως αστικός και αγροτικός γίνεται βάσει του συγκεντρωμένου 
πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος (δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο διασπαρμένος 
πληθυσμός)  
(3) Σύμφωνα με τους ορισμούς της Απογραφής του 2001: 
Πεδινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των δήμων και κοινοτήτων, των οποίων η εδαφική περιοχή βρίσκεται, ολόκληρη ή κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της, σε επίπεδο ή ελαφρώς κεκλιμένο έδαφος και σε υψόμετρο κάτω από 800 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.  
Ημιορεινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των κοινοτήτων, των οποίων η εδαφική περιοχή βρίσκεται στις υπώρειες των ορέων ή η έκτασή τους 
διαμοιράζεται κατά το ήμισυ περίπου στην πεδιάδα και κατά το άλλο ήμισυ στο όρος αλλά πάντοτε με υψόμετρο κάτω από 800 μέτρα για το 
μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της κοινότητας.  
Ορεινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των κοινοτήτων, των οποίων η επιφάνεια είναι κατεξοχήν κεκλιμένη και ανώμαλη, διακόπτεται από 
χαράδρες ή καλύπτεται από απότομους ορεινούς όγκους, οι οποίοι δημιουργούν στο έδαφος βαθιές και πολλαπλές πτυχώσεις με 
υψομετρικές διαφορές σημείων της κοινότητας πάνω από 400 μέτρα, καθώς επίσης, και των κοινοτήτων των οποίων ολόκληρη η επιφάνεια ή 
μεγάλο μέρος αυτής βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001 και Κοινοτική Οδηγία 85/148/ΕΟΚ 

 
Κλείνοντας την εισαγωγική αναφορά στον καλλικράτειο Δήμο Καστοριάς στον Πίνακα 6 παρατίθενται τα 
αναθεωρημένα στοιχεία της απογραφής του 2011 που δημοσιεύθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 2 Απριλίου 
2014 και αφορούν τον πληθυσμό του Δήμου Καστοριάς. Τα στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό εκτός 
του ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της δημογραφικής εξέλιξης είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για το σχεδιασμό τομεακών και χωρικών πολιτικών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η μεθοδολογία της 
απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά από αυτή των προηγούμενων απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο 
διενέργειας όσο και ως προς την επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων με αποτέλεσμα τα στοιχεία να 
μην είναι απολύτως συγκρίσιμα ενώ για πρώτη φορά η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο μόνιμου πληθυσμού. 
Αυτός είναι και ο λόγος που στο έντυπο ΕΠ_01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2015-
2019 γίνεται διεξοδική αναφορά δημογραφικών χαρακτηριστικών των εννέα δημοτικών ενοτήτων που 
αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου Καστοριάς ενώ η σύγκριση με τις προηγούμενες απογραφές 
γίνεται σε επίπεδο πραγματικού πληθυσμού για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Πριν όμως την 
παρουσίαση του εντύπου της ΕΕΤΑΑ για τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Δήμου έχει ενδιαφέρον μία 
σύγκριση μεταξύ των τριών κατηγοριών πληθυσμού για τους οποίους δημοσιεύτηκαν στοιχεία στην 
τελευταία απογραφή. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά κριτήρια για τον ορισμό του 
«πληθυσμού» στις απογραφές: την απλή παρουσία του ατόμου σε κάποια διοικητική ενότητα την ημέρα  

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Ο Καλλικράτειος Δήμος Καστοριάς σελ. 23 
 

Πίνακας 6: Πληθυσμός Δήμου Καστοριάς ανά δημοτική ενότητα (Απογραφή 2011) 

Περιγραφή  
Μόνιμος 

Πληθυσμός 
De Facto 

Πληθυσμός 
Νόμιμος 

Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 6.568 6.453 5.010 

Δημοτική Κοινότητα Μανιακών 3.055 2.945  

Τοπική Κοινότητα Αυγής 159 161  

Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας 342 341  

Τοπική Κοινότητα Λεύκης 961 957  

Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς 23 22  

Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου 618 623  

Τοπική Κοινότητα Τσάκονης 288 284  

Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου 1.122 1.120  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.138 2.142 2.434 

Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος 453 457  

Τοπική Κοινότητα Κορησού 1.020 1.024  

Τοπική Κοινότητα Λιθιάς 311 311  

Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου 354 350  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 1.275 1.276 1.435 

Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας 127 132  

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 325 323  

Τοπική Κοινότητα Οξυάς 41 42  

Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου 15 14  

Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 82 82  

Τοπική Κοινότητα Τοιχίου 685 683  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.958 16.909 16.587 

Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς 16.958 16.909  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 560 559 735 

Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 266 266  

Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής 294 293  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 259 297 532 

Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 259 297  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 672 665 1.001 

Τοπική Κοινότητα Γάβρου 363 357  

Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος 5 5  

Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου 117 117  

Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου 6 6  

Τοπική Κοινότητα Μελά 118 117  

Τοπική Κοινότητα Χαλάρων 13 13  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 3.220 3.308 2.922 

Τοπική Κοινότητα Δισπηλίου 976 1.061  

Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου 1.497 1.505  

Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης 747 742  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.224 4.164 3.997 

Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς 2.955 2.885  

Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή 263 269  

Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 398 402  

Τοπική Κοινότητα Οινόης 475 471  

Τοπική Κοινότητα Πτεριάς 133 137  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 35.874 35.773 34.653 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011  
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της απογραφής, τη συνήθη διαμονή του σε αυτήν και τέλος την καταχώρησή του στα αντίστοιχα 
δημοτολόγιά της. Τα κριτήρια αυτά οδηγούν στη «δημιουργία» αντιστοίχως τριών διαφορετικών 
οντοτήτων: του πραγματικού (De Facto), του μόνιμου και του νόμιμου (δημότες) πληθυσμού. Οι τρεις 
προαναφερθέντες πληθυσμοί δεν ταυτίζονται καθώς τα άτομα που απογράφονται σε κάποια διοικητική 
ενότητα δεν έχουν όλα τη μόνιμη κατοικία τους σε αυτήν ή ακόμη δεν είναι όλα εγγεγραμμένα στα 
δημοτολόγιά της. Ειδικότερα οι αποκλίσεις ανάμεσα στον πραγματικό και τον μόνιμο πληθυσμό είναι τόσο 
εντονότερες (με θετικό πρόσημο) όσο η διοικητική ενότητα «ελκύει» πληθυσμό και αντιστρόφως (με 
αρνητικό πρόσημο) όσο περισσότερο «απωθεί» τον πληθυσμό της την ημέρα διεξαγωγής της απογραφής. 
Οι ισχυροί δεσμοί -συμβολικοί και υλικοί- με τον τόπο καταγωγής και γέννησης ενός μεγάλου τμήματος 
των κατοίκων των αστικών κέντρων αποτελούν το βασικό κίνητρο για τις μετακινήσεις αυτές, χωρίς να 
υποτιμάται και η αναδυόμενη τάση για τη μετακίνηση και διαμονή στη δευτερεύουσα (παραθεριστική) 
κατοικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δημοτική Ενότητα Κορεστίων στην οποία όπως 
προκύπτει από τον Πίνακα 6 είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγιά της 1.001 άτομα αν και οι μόνιμοι 
κάτοικοι είναι μόλις 672. Με βάση τον πίνακα 6 τους περισσότερους δημότες τους συγκεντρώνει όπως 
είναι αναμενόμενο, η Δημοτική Ενότητα της Καστοριάς στην οποία είναι εγγεγραμμένα 16.587 άτομα.  
 
Γράφημα 1: Πληθυσμός Δήμου Καστοριάς ανά δημοτική ενότητα (Απογραφή 2011) 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011  
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Ακολουθούν η Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδος με 5.010 δημότες, η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας με 
3.997 και η Δημοτική Ενότητα Μακεδνών με 2.922 δημότες. Οι Δημοτικές Ενότητες Καστρακίου και 
Κλεισούρας έχουν τους λιγότερους εγγεγραμμένους δημότες 735 και 532 αντίστοιχα. Στο Γράφημα 1 
απεικονίζονται συγκεντρωμένες οι πληροφορίες για τις τρεις κατηγορίες πληθυσμών ανά δημοτική 
ενότητα. Όπως φαίνεται η δημοτική ενότητα Καστοριάς συγκεντρώνει την συντριπτική πλειοψηφία του 
πληθυσμού του Δήμου ενώ η δημοτική ενότητα Κλεισούρας τον μικρότερο πληθυσμό τόσο σε επίπεδο 
μόνιμου που διαμένει εκεί, δημοτών αλλά και ατόμων που καταγράφηκαν κατά την ημέρα διεξαγωγής της 
απογραφής.  
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ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Δήμος Καστοριάς ανήκει στο νομό Καστοριάς ο οποίος σύμφωνα με τον Πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελεί

περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε λοιπόν κοινωνική και οικονομική ανάλυση του Δήμου Καστοριάς πρέπει

να γίνεται στα πλαίσια ένταξης του σε ένα δυναμικό αλλά σε κρίσιμη καμπή νομό -πλέον περιφερειακή

ενότητα- και σε μια ακριτική αλλά αναπτυσσόμενη περιφέρεια. Ο νομός Καστοριάς αντιμετωπίζει όλα εκείνα

τα τυπικά προβλήματα του ορεινού ηπειρωτικού όγκου της Ελλάδας, σε σχέση με την ερήμωση της υπαίθρου,

τη σχετική γεωγραφική απομόνωση και την επαγγελματική απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού του, τα

οποία επιτείνουν την αναπτυξιακή του υστέρηση. Συγχρόνως όμως παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις,

εφόσον είναι παραδοσιακά κατεξοχήν βιομηχανικός νομός, με ιδιαίτερη μάλιστα και μακραίωνη παρουσία

στον χώρο της μεταποίησης γούνας – δέρματος –ενδύματος που αποτέλεσε για δεκαετίες τον μοχλό ανάπτυξης

της οικονομίας ολόκληρου του νομού. Από την άλλη πλευρά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί με

κριτήριο την απόστασή της από τα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας, την προσβασιμότητά της αλλά και τη θέση

της ως προς τον «παραδοσιακό» αναπτυξιακό άξονα της χώρας μια ακριτική περιφέρεια, η μοναδική μάλιστα η

οποία δεν έχει διέξοδο στη θάλασσα. Πάραυτα με την ολοκλήρωση έργων οδικών υποδομών όπως η Εγνατία

Οδός και οι προβλεπόμενοι Κάθετοι Άξονες, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετασχηματίζεται σε

περιφέρεια πύλη της χώρας και της ΕΕ της Βόρειας Ελλάδος (νοτιοανατολικού άκρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Σε επίπεδο νομού- περιφερειακής ενότητας, ο Δήμος Καστοριάς κατέχει κυρίαρχη θέση και ρόλο αποτελώντας

τον σημαντικότερο πρωτοβάθμιο ΟΤΑ στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί και διαμένουν μόνιμα περισσότερο από

τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα

του νομού και γειτνιάζει με τους άλλους δύο συνιστώμενους καλλικράτειους δήμους, τον Δήμο Ορεστίδος και

τον Δήμο Νεστορίου με τους οποίους έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές λειτουργικές σχέσεις. 

Σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης- εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Απρίλιος 2015), η Καστοριά ορίζεται ως πόλος ανάπτυξης

με ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο, λόγω του ρόλου της ως κέντρου ενός από τους δυναμικούς

εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας (γουνοποιία) τόσο της Περιφέρειας όσο και της Χώρας. Επιπλέον

εντάσσεται στο δεύτερο πολυπολικό σύμπλεγμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το οποίο

διαμορφώνεται από τα αστικά κέντρα της Καστοριάς, του Άργους Ορεστικού, της Σιάτιστας και των Γρεβενών,

τα τρία εκ των οποίων σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της γουνοποιίας, ενώ όλα σχετίζονται επιπλέον με τον

κλάδο του τουρισμού, αρθρώνονται γύρω από την Εγνατία Οδό ή/και τον Κάθετο Άξονα Σιάτιστα -

Κρυσταλλοπηγή και μπορούν να συνδεθούν λειτουργικά μεταξύ τους.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ 
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Εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου σε επίπεδο καλλικράτειου δήμου αναφέρονται

αναλυτικότερα για τον Δήμο Καστοριάς:

Ο Δήμος Καστοριάς με πληθυσμό 35.874 κατοίκους (απογραφή 2011) είναι ο τρίτος μεγαλύτερος Δήμος της

Περιφέρειας και συγκεντρώνει το 12,5% του συνολικού πληθυσμού της. Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου

συγκροτείται από 57 οικισμούς και περιλαμβάνει ένα αστικό κέντρο, την Καστοριά, με πληθυσμό 13.387

κατοίκους, 3 ημιαστικά κέντρα, 10 οικισμούς με πληθυσμό μεταξύ 501-2.000 κατοίκων, 24 οικισμούς με

πληθυσμό 101-500 κατοίκων, 17 οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 100 κατοίκους και 2 με μηδενικό πληθυσμό.

Ειδικότερα, η Καστοριά αντιπροσωπεύει το 37,5% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς.

Ο Δήμος παρουσιάζει αναπτυξιακή εξειδίκευση κυρίως σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή,

τη μεταποίηση και το εμπόριο γούνας και στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στον τουρισμό λόγω της

φυσιογνωμίας της πόλης της Καστοριάς. Σε επιμέρους περιοχές του αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες

που σχετίζονται πρωτίστως με τον αγροτικό τομέα και δευτερευόντως με την εξόρυξη ορυκτών πόρων και

προσφέρουν προοπτικές διαμόρφωσης συνθηκών διαφοροποίησης της οικονομίας του. Ειδικά τα φασόλια και

τα μήλα που παράγονται στον Δήμο αποτελούν πιστοποιημένα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Αρκετά

δυναμικός εμφανίζεται και ο κλάδος της κτηνοτροφίας με σημαντικότερους υποκλάδους την εκτροφή

γουνοφόρων ζώων και αιγοπροβάτων. Οι σημαντικότεροι τουριστικοί πόλοι του Δήμου είναι η ίδια η πόλη της

Καστοριάς και το Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου.

Έδρα του Δήμου είναι η Καστοριά που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κέντρο της Περιφέρειας με εμβέλεια

περιφερειακή και διαπεριφερειακή και της οποίας ο αναπτυξιακός ρόλος είναι στενά συνδεδεμένος με την

γουνοποιία και το γουνεμπόριο. Επίσης, η Καστοριά, λόγω του ιδιαίτερα αξιόλογου πολιτιστικού και φυσικού

της περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό τουριστικό κεφάλαιο της Περιφέρειας. Δυναμικός οικισμός του Δήμου

(οικιστικό κέντρο 7ου επιπέδου) είναι η Μεσοποταμία που αποτελεί κέντρο ανάπτυξης της γουνοποιίας και

λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα αντίστοιχα κέντρα του άξονα Καστοριά-Αργος Ορεστικό-Σιάτιστα.

Άλλοι μεγάλοι και δυναμικοί οικισμοί του Δήμου (π.χ. Χλόη, Μανιάκοι) αποτελούν ουσιαστικά τμήματα της

αστικής περιοχής Καστοριάς.

Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Καστοριάς περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δασικών, αγροτικών και υδατικών

οικοσυστημάτων με εξέχουσες περιπτώσεις τη Λίμνη της Καστοριάς, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και

τους γεώτοπους. Τμήμα του Δήμου εντάσσεται σε ρυθμίσεις προστασίας της φύσης όπως η Natura 2000 και τα

καταφύγια άγριας ζωής. Βασικοί φυσικοί πόροι είναι ο δασικός πλούτος και ορισμένα μεταλλευτικά ορυκτά.

Κεντρικά ζητήματα περιβαλλοντικής αλλοίωσης αφορούν στην πίεση του υδατικού δυναμικού, κυρίως της

λίμνης Καστοριάς και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ζητήματα πολιτικής προστασίας προκύπτουν από

κατολισθήσεις και την ύπαρξη ναρκοπεδίων.

Στο πολιτιστικό περιβάλλον καταγράφεται σημαντικός αριθμός αρχαιολογικών χώρων- μνημείων, κυρίως της

βυζαντινής-μεταβυζαντινής εποχής, αλλά και της νεότερης εποχής, καθώς και αρκετοί παραδοσιακοί-αξιόλογοι

οικισμοί. Σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος είναι ο λιμναίος προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού. Η πόλη

της Καστοριάς συγκεντρώνει πλήθος αξιόλογων βυζαντινών εκκλησιών και σημαντικό αριθμό οικιών-

αρχοντικών και τζαμιών. Τα περισσότερα από τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά της Καστοριάς βρίσκονται στη

συνοικία Ντολτσό και είναι δημιουργήματα του 17ου και 18ου αιώνα. Αξιόλογοι οικισμοί του Δήμου, από

αρχιτεκτονικής και λαογραφικής σκοπιάς, είναι ο Πολυκέρασος, ο οποίος είναι μάλιστα χαρακτηρισμένος ως

ιστορικός τόπος, και η Κλεισούρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική

των εγκαταλελειμμένων ως επί το πλείστον οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Κορεστείων, η οποία είναι

ξεχωριστή για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
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• Απαιτείται η τόνωση των λοιπών παραγωγικών κλάδων που θα εμπλουτίσουν την αναπτυξιακή φυσιογνωμία

του Δήμου και θα διευρύνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην στήριξη

και περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής με την προώθηση τοπικών παραδοσιακών ποιοτικών

προϊόντων (οπωροφόρα, κηπευτικά, όσπρια, κάστανα) και την ενθάρρυνση νέων δυναμικών προϊόντων, στη

σύνδεση της μεταποίησης με την αγροτική παραγωγή, καθώς και στην στήριξη της εξορυκτικής δραστηριότητας

και την αξιοποίηση των σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων της περιοχής.

Από το εσωτερικό του Δήμου Καστοριάς διέρχονται ο Κάθετος Άξονας Σιάτιστα- Κρυσταλλοπηγή και ο

προτεινόμενος από τον παρόντα σχεδιασμό άξονας Καστοριά-Πτολεμαΐδα που αποτελούν μεταφορική

υποδομή με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία για τη Χώρα και την Περιφέρεια, αντίστοιχα. Επίσης, από τον Δήμο

διέρχεται ο σχεδιαζόμενος Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline-TAP), ο οποίος

αναμένεται να βοηθήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου, της Περιφέρειας και της Χώρας.

Από την άποψη της διοικητικής υποδομής στον Δήμο Καστοριάς λειτουργούν υπηρεσίες Περιφερειακής

Αυτοδιοίκησης επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστήρια (Πρωτοδικείο,

Ειρηνοδικείο) και Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με περιοχή επιρροής τις Περιφερειακές Ενότητες

Καστοριάς και Φλώρινας. Από την άποψη της κοινωνικής υποδομής, λειτουργούν εξυπηρετήσεις

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιφερειακά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκες

κλπ. (που έχουν ως επίπεδο αναφοράς το σύνολο του Δήμου), καθώς και Τμήματα ΤΕΙ, Γενικό Νοσοκομείο, μία

μείζων μονάδα κοινωνικής πρόνοιας στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων (εμβέλειας Περιφερειακής

Ενότητας) και Μουσείο διαπεριφερειακής εμβέλειας (Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς). Τέλος, σημαντική

θεσμοθετημένη επιχειρηματική υποδομή του Δήμου είναι το ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς.

Οι κατευθύνσεις του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ εξειδικεύονται για το Δήμο Καστοριάς ως εξής:

Ως προς την αναπτυξιακή φυσιογνωμία, αυτή συναρτάται με την εξειδίκευση του Δήμου στον κλάδο της γούνας

και τη διεύρυνση του κλάδου αυτού στην παραγωγή πρώτων υλών με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, την

ανάδειξη και αξιοποίηση του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς με

σκοπό την περαιτέρω τουριστική του ανάπτυξη και την ενίσχυση των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων

(λοιπός αγροτικός τομέα, ορυκτά) με στόχο την ανάδειξη μιας πολυτομεακής τοπικής οικονομίας. Ειδικότερα:

• Είναι αναγκαία η προώθηση και περαιτέρω ενίσχυση του κυρίαρχου κλάδου της οικονομίας της περιοχής,

δηλαδή της γουνοποιίας. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ανάπτυξη του ιδιαίτερα δυναμικού

κλάδου της εκτροφής γουνοφόρων ζώων, τη διασύνδεσή του με άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας,

καθώς και τη διαχείριση των τυχόν σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών του.

• Είναι αναγκαία η προώθηση δράσεων ανάδειξης και αξιοποίησης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και

του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου, με κέντρο την πόλη της Καστοριάς, προς την κατεύθυνση

της περαιτέρω ανάπτυξης τουρισμού και αναψυχής και της ανάδειξης της περιοχής σε έναν από τους τρεις

βασικούς τουριστικούς πόλους της Περιφέρειας (μαζί με την περιοχή Πρεσπών και την περιοχή Βασιλίτσας-

ορεινών Γρεβενών).

• Για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής απαιτείται η προβολή και ο εκσυγχρονισμός του

χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου και η προώθηση της συμπληρωματικής λειτουργίας του με το χιονοδρομικό

κέντρο Πισοδερίου. Επίσης, είναι επιθυμητή η αξιοποίηση, αποκατάσταση και αναβίωση των

εγκαταλελειμμένων οικισμών των Κορεστείων, με επανάχρηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματός τους,

με σκοπό την ανάπτυξη παραθεριστικού τουρισμού.
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• Απαιτείται ενδυνάμωση του ρόλου της Μεσοποταμίας ως δυναμικός πόλος του πολυπολικού συμπλέγματος 

ανάπτυξης στον κλάδο της γουνοποιίας και ενίσχυσή της από την άποψη υποδομών, υπηρεσιών και άλλων 

επεμβάσεων ώστε να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό κέντρο της Αναπτυξιακής Ενότητας Δήμων Καστοριάς 

και Νεστορίου.

• Είναι αναγκαία η βελτίωση της δικτύωσης των μικρότερων οικισμών του Δήμου με την Καστοριά για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, διοικητικές- κοινωνικές υποδομές, επικοινωνία και γνώση και 

προώθηση της συμπληρωματικής τους λειτουργίας στον κλάδο του τουρισμού.

Ως προς τις αστικές παρεμβάσεις, τις αναπτυξιακές και τις κοινωνικές υποδομές

• Απαιτείται η προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που αφενός θα αναδεικνύουν τον αναπτυξιακό ρόλο 

της Καστοριάς και αφετέρου θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή 

τους στην περιοχή. Ειδικότερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προβολή της σχέσης της πόλης με το υδάτινο 

στοιχείο (Λίμνη Καστοριάς), καθώς και στη συνολική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της 

πόλης μέσω δράσεων ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού.

• Κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση και ενίσχυση του ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης 

της πόλης και την τόνωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων. Η ανάληψη σχετικών 

πρωτοβουλιών από την πλευρά του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς της 

περιοχής μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση αυτών των υποδομών με πρωταρχικό σκοπό την τόνωση της 

επιχειρηματικότητας και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

• Στην πόλη της Καστοριάς είναι δυνατή η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β του Ν.3932/11, 

εφόσον αιτιολογείται η βιωσιμότητά του, με προτεραιότητα σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη 

τεχνογνωσίας και τοπικής εξειδίκευσης, καθώς και σε περιοχές εγκαταλελειμμένης αστικής γης ή 

εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

• Απαιτείται η τόνωση των λοιπών παραγωγικών κλάδων που θα εμπλουτίσουν την αναπτυξιακή φυσιογνωμία

του Δήμου και θα διευρύνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην στήριξη

και περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής με την προώθηση τοπικών παραδοσιακών ποιοτικών

προϊόντων (οπωροφόρα, κηπευτικά, όσπρια, κάστανα) και την ενθάρρυνση νέων δυναμικών προϊόντων, στη

σύνδεση της μεταποίησης με την αγροτική παραγωγή, καθώς και στην στήριξη της εξορυκτικής δραστηριότητας

και την αξιοποίηση των σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων της περιοχής.

Ως προς το οικιστικό δίκτυο, το ρόλο των βασικών οικιστικών κέντρων και τη σχέση πόλης- υπαίθρου.

• Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του ρόλου της Καστοριάς ως βιοτεχνικό-εμπορικό κέντρο ενός από τους

ιδιαίτερα δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας (γουνοποιία) της Περιφέρειας και της Χώρας και η

αναβάθμισή της σε λοιπό εθνικό πόλο με περιφερειακή και διαπεριφερειακή εμβέλεια.

• Απαιτείται η αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της θέσης της Καστοριάς ως προς την Αλβανία καθώς και της

υπό ολοκλήρωση μεταφορικής υποδομής (Κάθετος Άξονας Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή) ώστε να αναλάβει ρόλο

πύλης εισόδου στην Περιφέρεια και τη Χώρα από την Αλβανία. Στο πλαίσιο αυτό είναι επιθυμητή η προώθηση

δράσεων συνεργασίας και σχεδίων που αναδεικνύουν τη θέση της Καστοριάς σε ένα διασυνοριακό

πολυκεντρικό σύστημα μικρών πόλεων, το οποίο δικτυώνεται γύρω από το τρίγωνο Κοζάνη – Κορυτσά –

Μπίτολα.

• Είναι αναγκαία η προβολή και αξιοποίηση του ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος (Λίμνη Καστοριάς) και

του αξιόλογου πολιτιστικού αποθέματος (αρχοντικά, εκκλησίες) της πόλης της Καστοριάς καθώς και του

συγκριτικού της πλεονεκτήματος στον κλάδο της γουνοποιίας, ώστε να ισχυροποιηθεί ως πόλος τουριστικής

ανάπτυξης εθνικής και διασυνοριακής εμβέλειας.

• Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση της Καστοριάς από την άποψη υποδομών και άλλων επεμβάσεων, ώστε να

αποτελέσει διοικητικό, παραγωγικό και εμπορικό κέντρο υποστήριξης της ενιαίας Αναπτυξιακής Ενότητας

Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου
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• Κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την 

κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ως προς την δευτεροβάθμια περίθαλψη.

• Κρίνεται χρήσιμη:

̶ Η λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες καθώς και υποδομών φιλοξενίας για 

άτομα με ψυχικά νοσήματα στην Καστοριά, με επίπεδο εξυπηρέτησης το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριάς

̶ Η εξασφάλιση βασικών υποδομών υποστήριξης ατόμων/ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια στην 

Καστοριά με επίπεδο εξυπηρέτησης το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

̶ Η εξασφάλιση μονάδας ανοιχτής φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες στην 

Καστοριά, με επίπεδο εξυπηρέτησης την Αναπτυξιακή Ενότητα Δήμων Καστοριάς-Νεστορίου.

• Βασική προτεραιότητα για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου θεωρείται η προβολή και ανάδειξη του 

διαπεριφερειακής εμβέλειας Βυζαντινού Μουσείου της πόλης της Καστοριάς.

Ως προς τα μεταφορικά δίκτυα και τις λοιπές τεχνικές υποδομές

• Είναι αναγκαία η βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων του Δήμου, με προτεραιότητα στη σύνδεση της 

Καστοριάς με: α) την Πτολεμαΐδα, μέσω της σήραγγας Κλεισούρας, β) το χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου 

(τουριστικός άξονας) και γ) τους ορεινούς οικισμούς της Αναπτυξιακής Ενότητας Δήμων Καστοριάς-Νεστορίου 

με προτεραιότητα στους αξιόλογους και πιο τουριστικούς.

• Θεωρείται χρήσιμη η διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας λειτουργίας υδατοδρομίου στην Λίμνη 

Καστοριάς σε συνάφεια όμως με το ΠΔ προστασίας, με σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων 

μεταφορικών υπηρεσιών.

• Κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών υποδομών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. 

Ειδικότερα για τους μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων απαιτείται η εκπόνηση σχεδίου εναλλακτικών 

επιλογών ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων στα πλαίσια συνολικού περιφερειακού 

σχεδιασμού.

Ως προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

• Απαιτείται η προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση της φυσικής-πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου 

(Λίμνη Καστοριάς, Σπηλιά του Δράκου, πόλη Καστοριάς, αρχαιολογικός χώρος Δισπηλιού, κλπ.) και η διατήρηση 

της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων του Δήμου με την προώθηση σχετικών προγραμμάτων 

και την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων προς την κατεύθυνση της έγκαιρης πρόληψης φαινομένων 

υποβάθμισής τους.

• Βασική και διαρκής προτεραιότητα είναι η ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων του Δήμου, με τη συγκρότησή τους σε πολυθεματικά δίκτυα διαπεριφερειακού και περιφερειακού 

επιπέδου. Ειδικότερα, για τον αρχαιολογικό χώρο του Δισπηλιού είναι απαραίτητη η προβολή και η ανάδειξή 

του καθώς και η ένταξή του σε δίκτυα αρχαιολογικών χώρων διαπεριφερειακού επιπέδου.

• Προτείνεται η υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής κατά περίπτωση προστασίας των οικισμών των Κορεστείων που 

κρίνονται αξιόλογοι και της Κλεισούρας και η ανάδειξη του παραδοσιακού τους χαρακτήρα, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά τους γνωρίσματα.

• Απαιτείται η προώθηση της δημιουργίας ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με 

βασικούς κόμβους τη λίμνη και την πόλη της Καστοριάς και τον αρχαιολογικό χώρο του Δισπηλιού, και εν γένει 

η ανάδειξη και αξιοποίησή τους, καθώς και η σύνδεση τους με αντίστοιχα δίκτυα γειτονικών Δήμων.

Ως προς τον υποκείμενο σχεδιασμό

• Είναι αναγκαία η τροποποίηση της θεσμοθετημένης ΖΟΕ Καστοριάς ώστε να εναρμονίζεται με τις 

κατευθύνσεις του παρόντος σχεδιασμού.

• Απαιτείται η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στο σύνολο του Δήμου με 

προτεραιότητα σε όποιες Δημοτικές Ενότητες έχει ήδη ξεκινήσει (Δημοτικές Ενότητες Καστοριάς, 

Μεσοποταμίας, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Τριάδας, Μακεδνών).
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Με την υπ’ αριθμ. 338/15 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Καστοριάς κατέθεσε στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας τις προτάσεις του προκειμένου να ενσωματωθούν στο Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κυρίαρχο 

αίτημα του Δήμου Καστοριάς όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη απόφαση είναι η ανάδειξη της Καστοριάς 

ως περιοχής με χαρακτηριστικά διεθνούς σημασίας. Είναι απαραίτητο ο δήμος Καστοριάς να αναγνωρίζεται ως 

το γεωγραφικό, οικονομικό, και πολιτιστικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, να αποτυπώνεται 

και να καταδεικνύεται με χαρακτηριστικά διεθνούς σημασίας ως γουνοπαραγωγός περιοχή σε συνδυασμό με 

παραμέτρους των οποίων η εμβέλεια είναι διεθνούς σημασίας και την καθιστούν κέντρο για πολιτιστικό και 

φυσιολατρικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καστοριάς απαιτεί την ενσωμάτωση των ακόλουθων 

επεμβάσεων σε επίπεδο μέτρων στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:  

1. Την ένταξη των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) Καστοριάς στο Μεσοπρόθεσμο 

Πρόγραμμα Δράσης της ΠΔΜ. 

2. Την καθιέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα «Αριστοτέλης Ωνάσης» και με τον 5ο σε μήκος αεροδιάδρομο στην 

Ελλάδα ως περιφερειακού αεροδρομίου. 

3. Την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του Αγροτικού Ιατρείου Μεσοποταμίας, ώστε να 

καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες των δημοτών και τουριστών της Π.Ε. Καστοριάς αλλά και ανάγκες της 

συνορεύουσας Αλβανίας. 

4. Τη λειτουργία νέων Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καστοριά όπως Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της 

Τέχνης, Αρχαιολογίας, Συντήρησης Μνημείων, Περιβάλλοντος. 

5. Τη χωροθέτηση του Εκθεσιακού Κέντρου Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς σε έκταση 150.000μ2 περίπου 

στην περιοχή Μπινίκι εντός της ΖΟΕ Καστοριάς (περιοχή 8). 

6. Τη δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στη ΒΙΠΕ Καστοριάς. 

7. Ένταξη στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα έργων ανάδειξης - αξιοποίησης περιβαλλοντικού- τουριστικού 

χαρακτήρα, π.χ. Παραλίμνιος Πεζόδρομος - Ποδηλατόδρομος, Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και 

ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης περιοχής δασυλίου -Σκάλκης Άργους Ορεστικού 

8. Ενταξη στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα σύνδεση των Ειδικών Χωρικών Ενοτήτων Κορησού – Ανατολικού 

Βιτσίου – Νυμφαίου – Λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης και Δυτικού Βιτσίου – Κορεστείων. 

9. Ενταξη στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα του έργου «Βελτίωση - αναβάθμιση οδικής σύνδεσης Καστοριάς – 

Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου». 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια η πρόσβαση προς την Δυτική Μακεδονία και κατ΄ επέκταση την περιφερειακή ενότητα

της Καστοριάς και τον Δήμο Καστοριάς θεωρούνταν δύσκολη λόγω των ορεινών όγκων που τις περιβάλλουν

και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν εκεί. Όλες οι έξοδοι προς το Ιόνιο πέλαγος και

τις πεδιάδες των Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης διέρχονταν μέσα από αυχένες ορεινών όγκων

με αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να θεωρείται απομονωμένη τόσο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα όσο

και με τους γειτονικούς της νομούς. Με την υλοποίηση όμως της Εγνατίας οδού και των κάθετων σε αυτή

οδικών αξόνων, επιλύονται αυτά τα προβλήματα πρόσβασης και διευκολύνονται οι πάσης φύσεως

μετακινήσεις ανθρώπων, μεταφορές εμπορευμάτων κτλ.. Κυρίως, όμως, βελτιώνεται η προσπελασιμότητά του

Δήμου Καστοριάς προς σημαντικούς πόλους ανάπτυξης όπως το Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα

Ιωάννινα που αποτελούν πρωτεύον εθνικό πόλο ανάπτυξης, την Κοζάνη δευτερεύων εθνικός πόλος αλλά και τα

υπόλοιπα αστικά κέντρα της Κεντρικής, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, συντελώντας στην

ενσωμάτωση του Δήμου στους άξονες ανάπτυξης της χώρας.
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Ως σημαντικότερες συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις του Δήμου Καστοριάς με γειτονικά κέντρα, μπορούν να

αναφερθούν οι εξής: 

• Νεάπολη Κοζάνης: μετακινήσεις προς την περιοχή για εργασία και αμφίδρομες εμπορευματικές ροές. 

• Σιάτιστα: αμφίδρομες εμπορευματικές ροές κυρίως γουναρικών και πρώτης ύλης γουνοποιίας. 

• Φλώρινα και Γρεβενά: αμφίδρομες εμπορευματικές ροές κυρίως αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών 

• Πτολεμαΐδα: μετακινήσεις από την περιοχή για εργασία και αμφίδρομες εμπορευματικές ροές με μεγαλύτερη

έμφαση στη ροή εμπορευμάτων προς την περιοχή παρέμβασης. 

• Κοζάνη: μετακινήσεις από την περιοχή για παροχή υπηρεσιών, και αμφίδρομες εμπορευματικές ροές με

μεγαλύτερη έμφαση στη ροή εμπορευμάτων προς την περιοχή. 

• Θεσσαλονίκη, Αθήνα: μετακινήσεις από την περιοχή για παροχή υπηρεσιών κυρίως υγείας και

δευτερευόντως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και αμφίδρομες εμπορευματικές ροές με μεγαλύτερη

έμφαση στη ροή εμπορευμάτων προς την περιοχή.

Γίνεται αντιληπτό ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε ανάλυση και

χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών για το Δήμο Καστοριάς. 

Αναλυτικότερα ο Δήμος Καστοριάς βρίσκεται σε κομβικό σημείο, αφού από το εσωτερικό του διέρχεται ο

κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού «Κρυσταλλοπηγής – Καστοριάς – Σιάτιστας» που την ενώνει με τα υπόλοιπα

διευρωπαϊκά δίκτυα. Ο νέος οδικός άξονας είναι διεθνούς ενδιαφέροντος και εμβέλειας καθώς εξυπηρετεί και

την Αλβανία δίδοντας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της, πρόσβαση προς το εσωτερικό της Ελλάδας και

ειδικότερα προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Με τον τρόπο αυτό η περιοχή της Καστοριάς καθίσταται σημαντικός

κόμβος εξυπηρέτησης των συγκοινωνιών με την Αλβανία αλλά και πύλη της χώρας προς τα Δυτικά Βαλκάνια

μέσω της οποίας ενισχύονται οι διασυνοριακές συνεργασίες. Ταυτόχρονα όμως η Εγνατία, ισχυροποιώντας την

σύνδεση και κατ επέκταση την εσωτερική συνοχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί σημαντικό

μηχανισμό λειτουργικής ολοκλήρωσης του οικιστικού δικτύου της περιφέρειας και αναγορεύει την Καστοριά

σε ενδιάμεσο προορισμό. Η σημαντική μείωση των χρόνων διάνυσης των αποστάσεων διευκολύνει τις οδικές

μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού και τις εμπορευματικές ροές εντείνοντας τις σχέσεις συνεργασίας και

δικτύωσης μεταξύ των οικισμών, γεγονός που συνεπάγεται βέβαια πολύπλευρες εξαρτήσεις και

αλληλεπιδράσεις και για τους οικισμούς του Δήμου Καστοριάς οι οποίοι επηρεάζονται σε μέγιστο βαθμό από

τη λειτουργία του εν λόγω άξονα.  
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ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ (προσωρινά στοιχεία 2013)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (2012)

Κάθετος Άξονας "Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή"

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος)

Δεν υφίστανται.

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

Δεν υφίστανται.

ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (2012)

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο 

ΔΗΜΟΣ:

Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης" (νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου) 

ΑΕΠ %  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (2012)

ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας) (προσωρινά στοιχεία 2013)

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:  

ΖΩΝΗ  
Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ (Περιγραφή ή Τίτλος):

Δεν υφίστανται.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος): 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας: λειτουργούν τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

(με κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ, 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ, 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ) και Ψηφιακών

Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου της Σχολή

Διοίκησης και Οικονομίας (δεν εισέρχονται νέοι φοιτητές).

Δεν υφίστανται.
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1ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δεν υφίστανται.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή Τίτλος):

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ: 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (2013)

Με το ΦΕΚ Β΄ 1465/24.10.2005 «Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιομηχανικού

Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) Καστοριάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς της Νομαρχίας Καστοριάς και έγκρισης

του Φορέα Β.Ε.ΠΕ. και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», καθορίστηκε η χωροθέτηση του

Βιομηχανικού Πάρκου και εγκρίθηκε η λειτουργία του Φορέα της Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης, το αίτημα δημιουργίας ΒΙ.ΠΑ. στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Καστοριάς

κρίνεται συμβατό με τις γενικές προβλέψεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας (Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1472/ΦΕΚΒ/9.10.2003) για τη

χωροθέτηση παραγωγικών ζωνών του δευτερογενούς τομέα. Επίσης, η δημιουργία του ΒΙ.ΠΑ. εντάσσεται στο

υπό διαμόρφωση πλέγμα των υποδομών ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Νομού και της

Περιφέρειας και συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και στην ανάπλαση των μεγάλων

αστικών κέντρων της περιφέρειας, καθώς επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η χωροθέτηση του ΒΙ.ΠΑ. καθορίστηκε στην περιοχή των τότε Δήμων Αγίας Τριάδος (σημερινή Δημοτική

Ενότητα Αγίας Τριάδος του Δήμου Καστοριάς) και Άργους Ορεστικού, σε έκταση 302,15 στρεμμάτων και

συγκεκριμένα στα αγροκτήματα Άργους Ορεστικού και Μανιάκων. Ωστόσο η έκταση που παραχωρήθηκε

συνολικά, είναι πολύ μεγαλύτερη, της τάξεως των 829 στρεμμάτων. Ως φορέας ίδρυσης του Βιομηχανικού

Πάρκου Καστοριάς ορίστηκε η ανώνυμη εταιρεία "ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε."
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Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

142,95Δείκτης Γήρανσης (1)

Πυκνότητα Πληθυσμού:

1991

Δείκτης Εξάρτησης (2)

(1) Ο δείκτης γήρανσης αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ των πιο ηλικιωμένων και των νεότερων κατηγοριών του

πληθυσμού αφού δείχνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο ηλικιωμένος πληθυσμός (άνω των 65 ετών) σε

σχέση με τον παιδικό πληθυσμό (0-14 ετών). Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του δείκτη τόσο υψηλότερο

επίπεδο γήρανσης παρουσιάζει η περιοχή αναφοράς. 

Ο Δείκτης Γήρανσης δίνεται από τον τύπο (Πληθυσμός (65 και άνω)/Πληθυσμός (0-14))*100. Για τον

καλλικρατικό Δήμο Καστοριάς ο δείκτης γήρανσης για το 2011 είναι (7.109/4.973)*100 = 142,95 δηλαδή

αντιστοιχούν 142,95 ηλικιωμένοι σε 100 παιδιά. Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το οποίο και θα πρέπει να

αναδειχθεί είναι ότι ο δείκτης γήρανσης του καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς είναι χαμηλότερος από τους

αντίστοιχους τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που

διαμορφώθηκαν σε 158,82 και 161,04 αλλά και από τον εθνικό μέσο όρο του οποίου η τιμή για το 2011

διαμορφώθηκε στους 146,83 ηλικιωμένους ανά 100 νέους. Όπως λοιπόν φαίνεται στο Γράφημα 1.1. ως προς

τις τιμές του δείκτη γήρανσης, ο καλλικρατικός Δήμος Καστοριάς φαίνεται να έχει λιγότερο γηρασμένο

πληθυσμό συγκριτικά με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και

την ελληνική επικράτεια.

1991

Έκταση (τ.χμ.): 

 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

91,94

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

Πραγματικός Πληθυσμός:

Δείκτης Αντικατάστασης (3)

(2) Ο δείκτης εξάρτησης δείχνει την αναλογία των ατόμων που για δημογραφικούς λόγους (λόγω ηλικίας) είναι

εξαρτώμενα από άτομα τα οποία πρέπει να τα συντηρήσουν με την δραστηριότητά τους. Αναφέρεται δηλαδή

σε άτομα που δεν αποτελούν εργατικό δυναμικό (τον συντηρούμενο πληθυσμό: παιδιά και ηλικιωμένους) σε

σχέση με τα άτομα που βρίσκονται σε ηλικία απασχόλησης. Είναι ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος δείκτης

για την ποσοτική έκφραση της αντιστοιχίας των θεωρούμενων ως εξαρτημένων μελών του πληθυσμού ως προς

τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο δείκτης αυτός δεν

αναφέρεται σε οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (π.χ. απασχόληση, ανεργία, αεργία) αλλά μόνον

στην κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσμού. Υψηλές τιμές του δείκτη μεταφράζονται σε μεγαλύτερη επιβάρυνση

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για την συντήρηση του εξαρτώμενου πληθυσμού, για αυτό και

εναλλακτικά ο δείκτης αποκαλείται δείκτης κοινωνικών βαρών. 

Ο Δείκτης Εξάρτησης προκύπτει από τον τύπο (Πληθυσμός (0-14)+ Πληθυσμός (65 και άνω))/Πληθυσμός (15-

64))*100 και είναι για τον Δήμο Καστοριάς (4.973+7.109)/23.792)*100= 50,78. Αυτό σημαίνει ότι στον Δήμο

Καστοριάς για το 2011 αντιστοιχούσαν περίπου 51 εξαρτημένα οικονομικά, συντηρούμενα δηλαδή άτομα σε

100 οικονομικά ενεργούς κατοίκους. Αν και ο δείκτης του καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς είναι μικρότερος

από εκείνον της Περιφερειακής Ενότητας, η τιμή του σε σχέση με τις τιμές της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας και της Ελλάδας είναι περισσότερο από διπλάσια αποκαλύπτοντας την εξαιρετικά μεγάλη

επιβάρυνση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς λόγω της χαμηλής του αναλογίας σε

σχέση με τον πληθυσμό μη παραγωγικής ηλικίας. 

50,78
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Αγίων Αναργύρων

               Γράφημα 1.1 Δημογραφικοί δείκτες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για το 2011

               ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 2011

Μακεδνών

Μεσοποταμίας

(3) Ο δείκτης αντικατάστασης εκφράζει την εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που μετέχουν στην παραγωγική

διαδικασία. Υπολογίζεται από τον τύπο [(Πληθυσμός (15-24)/Πληθυσμός (55-64)]*100, των ατόμων δηλαδή

που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία και αυτών που αναμένονται να εξέλθουν από την

παραγωγική διαδικασία. Μπορεί λοιπόν να αποτελέσει ένα ενδεικτικό στοιχείο για το κατά πόσο θα υπάρξει

στην περιοχή αναφοράς μία διαδοχή των ατόμων που φεύγουν από την παραγωγική διαδικασία από άτομα

που εισέρχονται σε αυτή. Από τον υπολογισμό του δείκτη για το σύνολο του Δήμου παρατηρεί κανείς ότι για

κάθε 100 άτομα ηλικίας 55-64 που θεωρητικά ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας

αντιστοιχούν 92 άτομα ηλικίας 15-24 που θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας και θα αντικαταστήσουν την

ηλικιακή ομάδα των 55-64. Και σε αυτό τον δημογραφικό δείκτη ο Δήμος Καστοριάς σημειώνει αρνητικότερες

τιμές σε σχέση με τις μέσες τιμές των ευρύτερων διοικητικών- χωρικών μονάδων με εξαίρεση την

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ειδικότερα όπως διαπιστώνει κανείς από το Γράφημα 1.1 ο Δήμος

Καστοριάς εμφανίζει υψηλότερο δείκτη αντικατάστασης από εκείνο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,

αλλά χαμηλότερο από εκείνο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας καταδεικνύοντας ουσιαστικά

χαμηλότερο ρυθμό ανανέωσης του εργατικού του δυναμικού. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Καστοριάς

Κλεισούρας

Αγίας Τριάδος

Κορεστίων

Καστρακίου

Ονομασία

Βιτσίου

0 50 100 150 200

Ελλάδα 

Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή 
Ενότητα Καστοριάς   

Δήμος  
Καστοριάς 

Δείκτης Γήρανσης 

Δείκτης Εξάρτησης 

Δείκτης Αντικατάστασης 
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99,092

5.777 2001 6.117 2011 6.453

58,299 2001 61,731 2011 65,121

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

6.568 581 290 966 1.363 1.350 796 868 354

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης Αντικατάστασης

Δείκτης Γήρανσης

1991

1991

140,30

Πραγματικός Πληθυσμός:

Έκταση (τ.χμ.): 

Δείκτης Εξάρτησης

Δημογραφικοί δείκτες (2011):

121,36

Πυκνότητα Πληθυσμού:

46,77

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
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Η Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδας βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Δήμου Καστοριάς και συνορεύει βόρεια με

τις Δημοτικές Ενότητες της Μεσοποταμίας και Καστρακίου καθώς και με το Δήμο Νεστορίου, νότια με το Δήμο

Ορεστίδος και ανατολικά με την Δημοτική Ενότητα Καστοριάς. Αποτελείται από την Δημοτική Κοινότητα

Μανιάκων και τις Τοπικές Κοινότητες Αυγής, Κορομηλιάς, Λεύκης, Ομορφοκλησσιάς, Πενταβρύσου, Τσάκονης

και Χιλιοδέντρου ενώ υπάρχουν ακόμη ο οικισμός Ποριά που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Χιλιόδεντρου και ο

οικισμός Υψηλό που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου. Η Αυγή, η Τσάκονη και το Χιλιόδεντρο είναι

πεδινές περιοχές ενώ οι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες είναι ημιορεινές. Πρόκειται δηλαδή για μία περιοχή εν

μέρει πεδινή και εν μέρει ημιορεινή, όπου το 60,2% της επιφάνειάς της είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις και

αγραναπαύσεις, το 17,9% καλύπτεται από βοσκότοπους και ένα ακόμη 17,9% από δάση. Η συνολική έκταση

της Δημοτικής Ενότητας είναι 99,092 τ.χμ., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 13% της έκτασης του καλλικρατικού

Δήμου Καστοριάς. 

Ο πραγματικός πληθυσμός της αυξήθηκε από το 1991 στο 2001 κατά 5,89% και από το 2001 στο 2011 κατά

5,49% φτάνοντας τους 6.453 κατοίκους οι οποίοι ισοδυναμούν με το 18,04% του συνολικού πληθυσμού του

Δήμου. Εξετάζοντας μάλιστα την πληθυσμιακή πυκνότητα ως προς τον πραγματικό πληθυσμό της απογραφής

του 2011 προκύπτει ότι η Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδος καταλαμβάνει την 3η θέση ανάμεσα στις εννέα

δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς μετά τη Δημοτική Ενότητα της Καστοριάς και των Μακεδνών.

Πρόκειται κατά συνέπεια για μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες ενότητες του Δήμου γεγονός που συνδέεται

με την γειτνίασή της στο αστικό κέντρο της Καστοριάς. Η μελέτη των πληθυσμιακών δεδομένων της Δημοτικής

Ενότητας Αγίας Τριάδας που αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό ανέδειξε τους δημογραφικούς δείκτες του

προηγούμενου πίνακα. Ο δείκτης γήρανσης παίρνει την τιμή 140,3 που σημαίνει ότι αντιστοιχούν 140 άτομα

ηλικίας άνω των 65 ετών σε κάθε 100 άτομα ηλικίας μέχρι 14 ετών. Η τιμή του δείκτη σε μοναδιαία αναλογία

είναι μεγαλύτερη της μονάδας καταδεικνύοντας ότι η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα γήρανσης. Ο

δείκτης εξάρτησης ισούται με 46,8 που σημαίνει ότι σε 100 άτομα ενεργού οικονομικά πληθυσμού αναλογούν

περίπου 47 εξαρτώμενα άτομα, παιδιά και ηλικιωμένοι, που δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγική

διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή επαρκής αριθμός ατόμων εργάσιμης ηλικίας που μπορεί και να συντηρήσει τα

άτομα που δεν δουλεύουν και ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί σε διάφορες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ο

δείκτης αντικατάστασης παίρνει την τιμή 121,36 και είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον συνολικό δείκτη

αντικατάστασης του Δήμου (91,94) αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη δημοτική ενότητα αντιμετωπίζει

μικρότερο πρόβλημα στην ανανέωση του εργατικού της δυναμικού αφού για κάθε 100 άτομα που

ετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν πρόκειται να εισαχθούν στον παραγωγικό πληθυσμό και να τους

αντικαταστήσουν 121 άτομα.
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97,340

2.581 2001 2.845 2011 2.142

26,515 2001 29,227 2011 22,005

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

2.138 169 109 176 364 477 265 403 175

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

Έκταση (τ.χμ.): 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

1991

Πυκνότητα Πληθυσμού:

Πραγματικός Πληθυσμός:

Δείκτης Αντικατάστασης 66,42

Δείκτης Εξάρτησης

1991

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

66,77

207,91Δείκτης Γήρανσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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Η Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων η οποία πήρε την ονομασία της από την ομώνυμη Μονή, βρίσκεται στο

ανατολικό τμήμα του δήμου συνορεύοντας προς τα βόρεια και βορειοανατολικά με το Νομό Φλώρινας, προς

τα ανατολικά με την Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας, προς τα νότια με τον Δήμο Ορεστίδος και προς τα δυτικά

με τις Δημοτικές Ενότητες Μακέδνων και Βιτσίου. Η συνολική έκταση της είναι 97,340 τ.xμ. εκ των οποίων το

μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 40%, καλύπτεται από δάση, το ένα τρίτο από βοσκότοπους και το 24% από

καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις. Αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες Βασιλειάδας, Κορησού,

Λιθιάς και Μελισσοτόπου οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν αγροτικές καθώς οι πολυπλυθέστεροι

οικισμοί τους έχουν λιγότερο από 2000 κατοίκους. Εκτός από τους ομώνυμους οικισμούς των τοπικών αυτών

κοινοτήτων υπάρχουν ακόμη οι οικισμοί Βέργας και Αγία Παρασκευή (Μονή και παλαιός οικισμός) που

ανήκουν στην Τοπική Κοινότητας της Βασιλειάδας, ο οικισμός Σταυροπόταμος και η Μονή Αγίων Αναργύρων

που ανήκουν στην Τοπική Κοινότητα Μελισσότοπου καθώς και η Μονή και ο οικισμός Άγιος Νικόλαος που

ανήκουν στην Τοπική Κοινότητα της Κορησού. Ο πραγματικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αγίων

Αναργύρων ήταν σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 2.142 άτομα, μειωμένος κατά 24,71% από την

απογραφή της προηγούμενης δεκαετίας εκπροσωπώντας ποσοστό μικρότερο από το 10% του συνολικού

πληθυσμού του Δήμου, μόλις το 5,99%. Η πυκνότητά του είναι 22 κάτοικοι ανά τ.χλμ. και με βάση αυτή την

πληθυσμιακή πυκνότητα βρίσκεται στην 5η θέση σε σχέση με τις άλλες δημοτικές ενότητες του Δήμου

Καστοριάς. Ο δείκτης γήρανσης στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων διαμορφώνεται σε 207,91, τιμή πολύ

μεγαλύτερη της μονάδας που υποδεικνύει πρόβλημα γήρανσης αφού σε κάθε 100 άτομα ηλικίας μέχρι 14 ετών

αντιστοιχούν 208 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. O δείκτης εξάρτησης παίρνει την τιμή 66,77 που σημαίνει ότι

αναλογούν 67 άτομα μη παραγωγικών ηλικιών σε κάθε 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας. Τέλος ο δείκτης

αντικατάστασης υπολογίζεται σε 66,42, υποδηλώνοντας έντονη αδυναμία του ρυθμού αναπλήρωσης του

πληθυσμού που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία καθώς για κάθε 100 άτομα που ετοιμάζονται να

αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας θα υπάρξη αντικατάσταση τους από νέους κατά 66%.           

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 01: Βασικά Χαρακτηριστικά του Δήμου  σελ. 40

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



135,028

1.632 2001 1.473 2011 1.276

12,086 2001 10,909 2011 9,450

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

1.275 90 63 122 226 290 154 230 100

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΒΙΤΣΙΟΥ

Πραγματικός Πληθυσμός:

Έκταση (τ.χμ.): 

1991

Πυκνότητα Πληθυσμού:

Δείκτης Εξάρτησης 60,98

Δείκτης Αντικατάστασης

1991

215,69Δείκτης Γήρανσης

79,22

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):
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Η Δημοτική Ενότητα Βιτσίου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου Καστοριάς και απλώνεται στις

πλαγιές του όρους Βέρνον, γνωστού και ως Βιτσίου. Εξαιτίας αυτής της γεωμορφολογικής θέσης πρόκειται για

αμιγώς ορεινή περιοχή με υψόμετρο που φτάνει τα 1220 μ. στην Τοπική Κοινότητα του Πολυκέρασου. Εκτός

από την Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου, η Δημοτική Ενότητα Βιτσίου συμπεριλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες

Βυσσινιάς, Μεταμόρφωσης, Οξυάς, Σιδηροχωρίου και Τοιχιού. Στα όρια της βρίσκεται επίσης και ο οικισμός

Φωτεινή που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα της Μεταμόρφωσης. Ο πραγματικός πληθυσμός της Δημοτικής

Ενότητας Βιτσίου είναι σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 1.276 κάτοικοι μειωμένος κατά 197 άτομα από

την πρτοηγούμενη απογραφή του 2001. Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση Δημοτική Ενότητα του Δήμου

Καστοριάς η οποία καταλαμβάνει 135,028 τ.χλμ. που αποτελούν το 17,7% της συνολικής έκτασης του Δήμου.

Από αυτά η πλειοψηφία, και συγκεκριμένα το 58,9% είναι δάση, το 26,5% βοσκότοποι ενώ οι καλλιεργούμενες

εκτάσεις δεν ξεπερνούν το 10% της συνολικής έκτασης της Δημοτικής Ενότητας. Αναφορικά με την

πληθυσμιακή πυκνότητα βρίσκεται στην 6η θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες που σημαίνει

ότι είναι αραιοκατοικημένη, προφανώς εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφού της. Ο δείκτης γήρανσης εμφανίζεται

ιδιαίτερα υψηλός με τιμή 215,69 γεγονός που υποδεικνύει σημαντικό πρόβλημα γήρανσης στην περιοχή αφού

σε κάθε 100 παιδιά αναλογούν 216 ηλικιωμένοι. O δείκτης εξάρτησης παίρνει την τιμή 60,98 που σημαίνει ότι

σε 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας 15-64 αντιστοιχούν 61 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά

εξαρτώμενα. Τέλος ο δείκτης αντικατάστασης υπολογίζεται σε 79,22 που σημαίνει ότι στους 100 εργαζόμενους

που θα αποχωρήσουν ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας 79 νέοι απασχολούμενοι, αδυνατώντας

να τουν αντικαταστήσουν πλήρως. 
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57,318

15.170 2001 16.218 2011 16.909

264,664 2001 282,948 2011 295,003

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

16.958 1.531 890 1.920 3.295 4.216 2.080 2.230 796

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

47,32

Δείκτης Αντικατάστασης 92,31

Δείκτης Εξάρτησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Έκταση (τ.χμ.): 

124,99

Πραγματικός Πληθυσμός:

1991

Πυκνότητα Πληθυσμού:

1991

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

Δημογραφικοί δείκτες (2011):

Δείκτης Γήρανσης
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Η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς αποτελείται από την Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς στην οποία ανήκουν εκτός

από την ομώνυμη πόλη που αποτελεί και έδρα του Δήμου, οι οικισμοί Απόσκεπος και Κεφαλάρι καθώς και το

προάστειο Χλόη. Η δημοτική ενότητα χαρακτηρίζεται ως αστική καθώς ο πολυπληθέστερος οικισμός της που

είναι η πόλη της Καστοριάς έχει περισσότερους από 2000 κατοίκους. Πρόκειται για ημιορεινή περιοχή με μέσο

σταθμικό υψομέτρου τα 700 μέτρα. Η συνολική έκτασή της είναι 57,318 τ.χμ. από τα οποία 27% είναι

βοσκότοποι, 24% δάση και ένα 17,7% είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις. Στην έκταση αυτή

είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς, το 47,27%, καθώς ο

πραγματικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας έφτασε τους 16.909 κατοίκους στην απογραφή του 2011,

αυξημένος κατά 4,26%. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τον πληθυσμό προκύπτει ότι η πληθυσμιακή

πυκνότητα της δημοτικής ενότητας είναι 295 κάτοικοι ανά τ.χλμ που είναι με διαφορά η μεγαλύτερη σε σχέση

με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες αφού είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου. Ο δείκτης

γήρανσης στην Δημοτική Ενότητα Καστοριάς παίρνει την τιμή 124,99 που σημαίνει ότι αντιστοιχούν 125 άτομα

ηλικίας άνω των 65 ετών σε κάθε 100 άτομα ηλικίας μέχρι 14 ετών. Ωστόσο η τιμή του δείκτη είναι η

χαμηλότερη συγκριτικά με τις τιμές που εμφανίζουν οι υπόλοιπες δημοτικές ενότητες καθώς πρόκειται για τον

λιγότερο γηρασμένο πληθυσμό του Δήμου, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τον αστικό χαρακτήρα της

δημοτικής ενότητας αλλά και την τάση προσέλκυσης και εισροής νεότερου πληθυσμού. O δείκτης εξάρτησης

παίρνει την τιμή 47,32 που σημαίνει ότι αντιστοιχούν 47 εξαρτώμενα άτομα για κάθε 100 ενεργά. Υπάρχει

δηλαδή επαρκής αριθμός ατόμων εργάσιμης ηλικίας, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί σε διάφορες

αναπτυξιακές δραστηριότητες και να συντηρήσει τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τέλος στην Δημοτική Ενότητα

Καστοριάς ο δείκτης αντικατάστασης παίρνει την τιμή 92,31 υποδηλώνοντας ότι για κάθε 100 άτομα που

συνταξιοδοτούνται εισέρχονται 92 νέα άτομα στο χώρο απασχόλησης.

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 01: Βασικά Χαρακτηριστικά του Δήμου  σελ. 44

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



78,415

824 2001 769 2011 559

10,508 2001 9,807 2011 7,129

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

560 14 18 46 91 129 71 133 58

Δείκτης Εξάρτησης 66,17

1991

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

1991

Πραγματικός Πληθυσμός:

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

64,79

Δείκτης Γήρανσης

Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

Δείκτης Αντικατάστασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

596,88

Έκταση (τ.χμ.): 

Πυκνότητα Πληθυσμού:
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Η Δημοτική Ενότητα Καστρακίου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου Καστοριάς στα σύνορα με

το νομό Φλώρινας και την Αλβανία και αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες Δενδροχωρίου και Ιεροπηγής με

τους ομώνυμους οικισμούς τους. Πρόκειται για ορεινή περιοχή αφού ο μέσος σταθμικός υψομέτρου είναι στην

μεν Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής 1.060 μ. στη δε Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 990 μ., με αγροτικά

χαρακτηριστικά. Η συνολική έκτασή της είναι 78,415 τ.χμ. εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά, 55,7%,

καλύπτονται από δάση, 37,3% από βοσκότοπους ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις

αποτελούν μικρό ποσοστό, μόλις 6,4%. Ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 559 κάτοικοι,

μειωμένος κατά 27,31% σε σύγκριση με την απογραφή του 2001. Είναι μάλιστα η δεύτερη μικρότερη

πληθυσμιακά δημοτική ενότητα του Δήμου Καστοριάς. Ως αποτέλεσμα, η Δημοτική Ενότητα Καστρακίου

κατέχει την 8η θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα η

οποία είναι ιδιαιτέρως χαμηλή, μόλις 7,3 κάτοικοι ανά τ.χλμ. Ο δείκτης γήρανσης στην Δημοτική Ενότητα

Καστρακίου παίρνει την τιμή 596,88 φανερώνοντας έναν υπερβολικά ηλικιακά ώριμο και γηρασμένο πληθυσμό

καθώς αναλογούν περίπου 597 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών προς 100 άτομα ηλικίας μέχρι 14 ετών. Η σχέση

μεταξύ ανθρωπίνου δυναμικού εργάσιμης ηλικίας και πληθυσμού που βρίσκεται ηλικιακά εκτός παραγωγικής

διαδικασίας όπως προκύπτει από τον δείκτη εξάρτησης, υπολογίζεται σε 66,17 που σημαίνει ότι στην περιοχή

αντιστοιχούν 66 εξαρτώμενα άτομα για κάθε 100 ενεργά. Την αρνητική δημογραφική εξέλιξη συμπληρώνει ο

χαμηλός δείκτης αντικατάστασης ο οποίος ανέρχεται σε 64,79 υποδηλώνοντας χαμηλό ρυθμό ανανέωσης του

πληθυσμού που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία.   
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37,069

610 2001 576 2011 297

16,456 2001 15,539 2011 8,012

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

259 6 4 23 32 63 49 51 31

1991

Πυκνότητα Πληθυσμού:

1991

Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

Δείκτης Γήρανσης 820,00

Δείκτης Εξάρτησης

Δείκτης Αντικατάστασης 46,94

Έκταση (τ.χμ.): 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Πραγματικός Πληθυσμός:

55,09
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Η Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Δήμου αλλά και της Περιφερειακής

Ενότητας Καστοριάς. Περιλαμβάνει μόνο την Τοπική Κοινότητα της Κλεισούρας με τον ομώνυμο οικισμό και

την Μονή Παναγίας. Χτισμένη σε υψόμετρο 1.172 μ. στους πρόποδες του Άσκιου, η έκταση της δημοτικής

ενότητας χαρακτηρίζεται ως ορεινή και είναι ίση με 37,069 τ.χμ.. Τα τρία τέταρτα περίπου (74,95%)

καλύπτονται από δάση, οι βοσκότοποι αποτελούν το 18,17% ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και

αγραναπαύσεις, όπως είναι αναμενόμενο εξαιτίας της ορεινής γεωμορφολογίας, καλύπτουν μόλις το 6,29% της

συνολικής έκτασης. Αριθμεί μόλις 297 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του πραγματικού πληθυσμού του

2011 παρουσιάζοντας την μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση κατά 48,44% από την προηγούμενη απογραφή

του 2001 και ως συνέπεια είναι η μικρότερη πληθυσμιακά δημοτική ενότητα συγκεντρώντας μόλις 0,83% του

πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς. Εξετάζοντας την πυκνότητα του πληθυσμού διαπιστώνεται ότι βρίσκεται

στην 7η θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, με 8 κατοίκους ανά τ.χλμ.. Παρατηρώντας τους

δημογραφικούς δείκτες για την Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας διαπιστώνονται αρνητικές πρωτιές και ιδιαίτερα

δυσμενείς τιμές. Συγκεκριμένα η δημοτική ενότητα παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δείκτη γήρανσης με τιμή ίση

με 820 που σημαίνει ότι αντιστοιχούν 820 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών σε κάθε 100 άτομα ηλικίας μέχρι 14

ετών. Το πρόβλημα της γήρανσης έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης ο οποίος ανέρχεται στο 55,09,

καταδεικνύοντας την μεγάλη επιβάρυνση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για την συντήρηση του

εξαρτώμενου πληθυσμού αφού για κάθε 100 ενεργά άτομα εργάσιμης ηλικίας αντιστοιχούν 55 συντηρούμενα.

Τέλος στην Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας καταγράφεται ο μικρότερος δείκτης αντικατάστασης καθώς παίρνει

την τιμή 46,94 που σημαίνει ότι στα 100 άτομα που συνταξιοδοτούνται εισέρχονται στο χώρο απασχόλησης

περίπου 47 και, κατά συνέπεια, εφόσον δεν υπάρχει αναπλήρωση διαφαίνεται, κίνδυνος περαιτέρω γήρανσης

του πληθυσμού και υστέρησης στο ανθρώπινο δυναμικό της ενότητας.
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122,281

1.128 2001 1.000 2011 665

9,225 2001 8,178 2011 5,438

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

672 39 25 50 111 160 85 130 72

1991

ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

Πραγματικός Πληθυσμός:

1991

Έκταση (τ.χμ.): 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Πυκνότητα Πληθυσμού:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης Αντικατάστασης 58,82

Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

Δείκτης Γήρανσης 315,63

Δείκτης Εξάρτησης 65,52
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Η Δημοτική Ενότητα Κορεστίων βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου Καστοριάς και απαρτίζεται από επτά

τοπικές κοινότητες, την Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου, την Τοπική Κοινότητα Γάβρου, την Τοπική Κοινότητα

Κρανιώνας, την Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου, την Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου, την Τοπική Κοινότητα

Μελά και την Τοπική Κοινότητα Χαλάρας. Όλες οι τοπικές κοινότητες είναι ορεινές, με εξαίρεση την Τοπική

Κοινότητα Μαυρόκαμπου που είναι πεδινή, και έχουν αγροτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την δεύτερη

μεγαλύτερη σε έκταση δημοτική ενότητα, η οποία ανέρχεται σε 122,281 τ.χμ. και ισοδυναμεί με το 16,02% της

συνολικής έκτασης του Δήμου Καστοριάς. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, το 61,5%, καλύπτεται από δάση,

ένα ποσοστό 23,9% από βοσκότοπους και μόνο 13,8% από καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ο πραγματικός

πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων είναι σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 665 κάτοικοι,

καταγράφωντας πληθυσμιακή μείωση σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, κατά 33,5% από την απογραφή του

2001. Η μεγάλη έκταση και ο μικρός σχετικά πληθυσμός συντελούν σε μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα που

είναι ίση με περίπου 5 κατοίκους ανά τ.χλμ.. Αποτελεί ουσιαστικά την πιο αραιοκατοικημένη ενότητα του

Δήμου αφού κατέχει την 9η και τελευταία θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες ως προς την

πυκνότητα του πληθυσμού. Εξετάζοντας τους δημογραφικούς δείκτες, η Δημοτική Ενότητα Κορεστίων

σημειώνει την τρίτη υψηλότερη τιμή τόσο όσον αφορά το δείκτη γήρανσης που διαμορφώνεται σε 315,63 όσον

και τον δείκτη εξάρτησης που είναι 65,52. Οι αρνητικές αυτές επιδόσεις σε συνδυασμό με τον χαμηλό ρυθμό

ανανέωσης του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από το δείκτη αντικατάστασης που είναι μόλις 58,82 και

την μεγάλη διαχρονική πληθυσμιακή μείωση που επισημάνθηκε αναδεικνύουν το φαινόμενο της σταδιακής

φυγής του νεανικού πληθυσμού και την παραμονή γεροντικών ηλικιών.   
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37,614

3.294 2001 3.468 2011 3.308

87,574 2001 92,200 2011 87,946

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

3.220 339 176 273 629 742 404 475 182

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

Πραγματικός Πληθυσμός:

Δείκτης Αντικατάστασης 67,57

Δείκτης Γήρανσης 127,57

Δείκτης Εξάρτησης 57,23

Πυκνότητα Πληθυσμού:

1991

1991

Έκταση (τ.χμ.): 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΜΑΚΕΔΝΩΝ
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Η Δημοτική Ενότητα Μακεδνών συνορεύει βόρεια με τη Δημοτική Ενότητα Βιτσίου, ανατολικά με τη Δημοτική

Ενότητα Αγίων Αναργύρων, νότια με το Δήμο Ορεστίδος και δυτικά με τη Λίμνη της Καστοριάς και τη Δημοτική

Ενότητα Αγίας Τριάδος. Αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης ενώ

περιλαμβάνει επίσης και τον οικισμό της Κρεπενής που ανήκει στο Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου. Οι δύο

πρώτες κοινότητες, το Μαυροχώρι και το Δισπηλιό χαρακτηρίζονται ως πεδινές περιοχές ενώ η Πολυκάρπη ως

ημιορεινή περιοχή. Η συνολική έκταση της δημοτικής ενότητας είναι 37,614 τ.χμ. εκ των οποίων το 51,9% είναι

καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις, το 12,9% είναι βοσκότοποι και ένα 4,8% καλύπτεται από δάση.

Ο πραγματικός πληθυσμός παρουσιάζει μείωση από το 2001 στο 2011 κατά 4,61% και διαμορφώνεται στους

3.308 κατοίκους αποτελώντας το 9,25% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς. Εξετάζοντας την

πυκνότητα του πληθυσμού, διαπιστώνεται ότι, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη δημοτική ενότητα μετά από

εκείνη της Καστοριάς, αφού σε αυτή καταγράφεται η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα με

περίπου 88 κατοίκους ανά τ.χλμ.. Ο δείκτης γήρανσης στην Δημοτική Ενότητα Μακεδνών αν και μεγαλύτερος

από 100 παίρνει την δεύτερη μικρότερη τιμή, 127,57 που σημαίνει ότι αναλογούν 128 άτομα ηλικίας άνω των

65 ετών σε κάθε 100 άτομα ηλικίας μέχρι 14 ετών. Με βάση αυτό συμπεραίνει κανείς ότι η δημοτική ενότητα

αντιμετωπίζει μικρότερο πρόβλημα δημογραφικής γήρανσης συγκριτικά με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.

O δείκτης εξάρτησης υπολογίζεται σε 57,23 καταδεικνύοντας σημαντικό ενεργό πληθυσμό, αφού για κάθε 100

άτομα τα οποία με βάση την ηλικία τους αποτελούν εργατικό δυναμικό, οι μη δυνάμενοι να εργαστούν είναι

μόνο 57. Τέλος ο δείκτης αντικατάστασης ανέρχεται σε 67,57 εκφράζοντας ότι στα 100 άτομα που

συνταξιοδοτούνται εισέρχονται 66 περίπου άτομα στο χώρο απασχόλησης υποδηλώνοντας χαμηλό ρυθμό

αντικατάστασης πληθυσμού που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. 
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99,173

4.060 2001 4.100 2011 4.164

40,939 2001 41,342 2011 41,987

Σύνολο 0-9 10-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 ετών και 

άνω

4.224 392 237 452 814 1.031 477 588 233

Δείκτης Γήρανσης

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):

Πυκνότητα Πληθυσμού:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης Εξάρτησης 52,27

Δείκτης Αντικατάστασης

Πραγματικός Πληθυσμός:

1991

1991

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Έκταση (τ.χμ.): 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Δημογραφικοί δείκτες (2011) :

130,52

94,76
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Η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου Καστοριάς και συνορεύει

βόρεια με τη Δημοτική Ενότητα Καστρακίου, νοτιοανατολικά με την Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδος και

δυτικά με τον Δήμο Νεστορίου. Στα όρια της βρίσκεται μία από τις τρεις δημοτικές κοινότητες του Δήμου

Καστοριάς, η Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας της οποίας ο πληθυσμός υπερβαίνει τα 2000 άτομα. Εκτός

από την Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, η δημοτική ενότητα περιλαμβάνει και τέσσερις Τοπικές

Κοινότητες της Αγίας Κυριακής, του Καλοχωρίου, της Οινόης και της Πτεριάς. Υπάρχουν επίσης ο οικισμός

Κολοκυνθού που ανήκει στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας και ο οικισμός Ακόνιο που ανήκει στην

Τοπική Κοινότητα Πτεριάς. Η μορφολογία συνδυάζει πεδινές περιοχές στην Δημοτική Κοινότητα της

Μεσοποταμίας, ημιορεινές στις Τοπικές Κοινότητες Καλοχωρίου, Οινόης και Πτεριάς αλλά και ορεινές στην

Τοπική Κοινότητα της Αγίας Κυριακής όπου το μέσο σταθμικό υψόμετρο φτάνει τα 740 μέτρα. Είναι η τρίτη

μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα του Δήμου Καστοριάς με 99,173 τ.χμ. που καλύπτονται κατά 54,5% από

καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις, 23,4% από δάση και 19,3% από βοσκότοπους. Ο πληθυσμός

παρουσίασε θετική δημογραφική εξέλιξη το διάστημα 2001-2011 φτάνοντας τους 4.164 κατοίκους με αύξηση

του πραγματικού πληθυσμού κατά 1,56%. Ο πληθυσμός αυτός αντιπροσωπεύει το 11,64% του συνολικού

πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς. Η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή

πυκνότητα σε σχέση με τις άλλες δημοτικές ενότητες και με 42 κατοίκους ανά τ.χλμ. θεωρείται μία από τις πιο

πυκνοκατοικημένες ενότητες του Δήμου. Ο δείκτης γήρανσης διαμορφώνεται σε 130,52 που σημαίνει ότι

αναλογούν περίπου 131 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών σε κάθε 100 άτομα ηλικίας μέχρι 14 ετών. O δείκτης

εξάρτησης παίρνει την τιμή 52,27 που σημαίνει ότι αντιστοιχούν 52 συντηρούμενα άτομα για κάθε 100 άτομα

παραγωγικής ηλικίας ενώ ο δείκτης αντικατάστασης ισούται με 94,76 εκφράζοντας ότι για κάθε 100 άτομα τα

οποία θα συνταξιοδοτηθούν πρόκειται να ενταχθούν στον παραγωγικό πληθυσμό 95. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Γράφημα 1.2 Κατανομή έκτασης Δήμου Καστοριάς ανά Δημοτική Ενότητα

Η μελέτη των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού που ακολουθεί, συμβάλλει στην

καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί τον θεμελιώδη

παράγοντα της τοπικής ανάπτυξης. Τα δημογραφικά μεγέθη είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς όχι μόνο

καθορίζουν κάποια δημογραφικά φαινόμενα αλλά επηρεάζουν διάφορους τομείς της κοινωνικής και

οικονομικής ζωής του πληθυσμού. Η συστηματική ανάλυση των ηλικιακών δεδομένων και των λοιπών

δημογραφικών συνιστωσών του πληθυσμού των εννέα δημοτικών ενοτήτων που συγκροτούν τον καλλικρατικό

Δήμο Καστοριάς αναδεικνύει τις σημαντικότερες διαφορές τους και εξασφαλίζει τον επακριβή προσδιορισμό

της δημογραφικής δομής του Δήμου Καστοριάς. Ταυτόχρονα όμως συμβάλλει στην εκτίμηση του επιπέδου της

κοινωνικής ανάπτυξης με τη σύνθεση και το μέγεθος του γεροντικού πληθυσμού και παρέχει πληροφορίες για

τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης και τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής,

δίδοντας ενδείξεις για το εργατικό δυναμικό, το μέγεθος, την σύνθεσή του αλλά και την έκταση και την

σύνθεση της αγοράς εργασίας.

Στο Γράφημα 1.2 παρουσιάζεται η κατανομή της έκτασης σε σχετικές συχνότητες των δημοτικών ενοτήτων που

αποτελούν τον νέο καλλικρατικό Δήμο Καστοριάς. Μεγαλύτερη σε έκταση Δημοτική Ενότητα είναι εκείνη του

Βιτσίου με 135,028 τ.χμ. και ποσοστό επί της συνολικής έκτασης του Δήμου 17,7% ακολουθούμενη από την

Δημοτική Ενότητα Κορεστίων με 16,02% επί της συνολικής έκτασης. Οι Δημοτικές Ενότητες της Αγίας Τριάδας,

των Αγίων Αναργύρων και της Μεσοποταμίας καταλαμβάνουν έκαστες από ένα ποσοστό έκτασης ίσο περίπου

με 13% ενώ το ένα δέκατο της συνολικής έκτασης του Δήμου το κατέχει η Δημοτική Ενότητα Καστρακίου. Η

έκταση της δημοτικής ενότητας Καστοριάς είναι ίση με 57,318 τ.χμ. που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 7,51% της

συνολικής έκτασης. Οι μικρότερες σε έκταση δημοτικές ενότητες είναι εκείνες των Μακεδνών και της

Κλεισούρας των οποίων το ποσοστό έκτασης επί της συνολικής έκτασης του δήμου δεν ξεπερνά το 5% και είναι

αντίστοιχα 4,93% και 4,86%. 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 2001 
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Ακολουθεί η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 2011 των εννέα δημοτικών

ενοτήτων στο Γράφημα 1.3. Όπως φαίνεται από το Γράφημα και είναι αναμενόμενο, την πρώτη θέση στην

κατάταξη όσον αφορά το πληθυσμιακό μέγεθος την κατέχει, βεβαίως, η δημοτική ενότητα Καστοριάς με

ποσοστό 47,27% επί του συνολικού πληθυσμού του δήμου. Αρκετά ενισχυμένο πληθυσμιακό δυναμικό

εμφανίζουν και οι δημοτικές ενότητες Αγίας Τριάδος και Μεσοποταμίας οι οποίες συγκεντρώνουν το 18,31%

και 11,77% αντίστοιχα του συνολικού μόνιμου πληθυσμού για το 2011. Σε αυτές άλλωστε τις δημοτικές

ενότητες εντοπίζονται και οι μοναδικές τρεις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Καστοριάς καθώς ο πληθυσμός

τους υπερβαίνει τους 2000 κατοίκους ενώ όλος ο υπόλοιπος δήμος συγκροτείται όπως ήδη επισημάνθηκε από

τοπικές κοινότητες. Λίγο λιγότερο από το 10% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς

κατοικεί στις δημοτικές ενότητες Μακεδνών και Αγίων Αναργύρων στις οποίες είναι συγκεντρωμένο αντίστοιχα

το 8,98%, και 5,96% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς. Στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες

Βιτσίου, Κορεστίων, Καστρακίου και Κλεισούρας εμφανίζονται πολύ μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσης που

κυμαίνονται από 3,55% επί του συνολικού πληθυσμού στην Δημοτική Ενότητα Βιτσίου έως 0,72% στην

Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας. Πρόκειται για τις κατεξοχήν ορεινές δημοτικές ενότητες στις οποίες ο μέσος

όρος του βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων με αποτέλεσμα το σύνολο της έκτασης αλλά και του

πληθυσμού τους να χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 2011

Γράφημα 1.3 Κατανομή πραγματικού πληθυσμού του Δήμου Καστοριάς στις Δημοτικές Ενότητες
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Αξιοποιώντας τα στοιχεία των δύο προηγούμενων κατανομών, την έκταση δηλαδή και τον μόνιμο πληθυσμό

των εννέα δημοτικών ενοτήτων μπορεί κανείς να υπολογίσει την πληθυσμιακή πυκνότητα των δημοτικών

ενοτήτων ως προς τον μόνιμο πληθυσμό η οποία αποτυπώνει τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων ανά

τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι ουσιαστικής σημασίας και τονίζεται για το

σχεδιασμό καθώς η ανισοκατανομή συγκεντρώσεων λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη τόσο σε

οικονομικό επίπεδο, μέσω της εξασθένησης των φυσικών πόρων ή της εγκατάλειψης δραστηριοτήτων στην

ύπαιθρο με επακόλουθο την υψηλή ανεργία, όσο και σε κοινωνικό, μέσω της υποβάθμισης των κοινωνικών

υποδομών. Στο Γράφημα 1.4 παρουσιάζεται η πληθυσμιακή πυκνότητα της κάθε δημοτικής ενότητας του

Δήμου Καστοριάς. Καταρχήν αυτό που παρατηρεί κανείς, είναι ότι η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς έχει την

μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα με 29,86 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Όπως προκύπτει

μάλιστα από τα στοιχεία, παρουσιάζεται τεράστια διαφορά μεταξύ της πυκνότητας του πληθυσμού της

Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς και όλων των άλλων δημοτικών ενοτήτων που είναι αγροτικές, γεγονός που

μαρτυρά υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στο αστικό κέντρο της Καστοριάς και σημάδια αστικοποίησης. Οι

επόμενες πιο πυκνοκατοικημένες δημοτικές ενότητες είναι εκείνες των Μακεδνών, της Αγίας Τριάδος και της

Μεσοποταμίας όπου οι αντίστοιχες πληθυσμιακές πυκνότητες είναι 85,61, 66,28 και 42,59. Αντιθέτως οι πιο

αραιοκατοικημένες δημοτικές ενότητες είναι αυτές του Καστρακίου και των Κορεστίων όπου οι κάτοικοι ανά

τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι λιγότεροι από 10, λόγω έντονης ορεινής γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και

τάσεων εγκατάλειψης που εμφανίζουν αυτές οι περιοχές.

Γράφημα 1.4 Πληθυσμιακή Πυκνότητα Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 2011
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Γράφημα 1.5 Μεταβολή πληθυσμού 2001-2011 στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καστοριάς

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 2011

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού των δημοτικών ενοτήτων από το

2001 στο 2011 η οποία μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο πραγματικού πληθυσμού για τον οποίο υπάρχουν

αναλυτικά διαθέσιμα στοιχεία από τις δύο απογραφές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφήματος 1.5, είναι

σαφές ότι οι δημοτικές ενότητες - με μοναδική εξαίρεση εκείνη του Βιτσίου- οι οποίες είναι περισσότερο

απομακρυσμένες από την έδρα του Δήμου, την πόλη δηλαδή της Καστοριάς, εμφανίζουν τάσεις πληθυσμιακής

συρρίκνωσης, οι οποίες θα πρέπει ν’ ανακοπούν ώστε να μην απειληθούν περιοχές του δήμου από ερήμωση. Η

αποχώρηση των κατοίκων από απομακρυσμένες περιοχές, έχει να κάνει με την έλλειψη επαγγελματικών

δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικά εισοδήματα στον τοπικό πληθυσμό, ενώ

συνδέεται και με την έλλειψη υπηρεσιών και δομών που λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός

ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης. Γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στον

προγραμματισμό του Δήμου και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις του δήμου να κατανεμηθούν

με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτείνουν το πρόβλημα και να συμβάλλουν στην παραμονή του πληθυσμού.

Αναλυτικότερα όπως προκύπτει και από το γράφημα μόνο σε τρεις από τις εννέα δημοτικές ενότητες

σημειώθηκε αύξηση του πραγματικού πληθυσμού από το 2001 στο 2011, με την μεγαλύτερη να καταγράφεται

στην δημοτική ενότητα Αγίας Τριάδος όπου ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες ανάμεσα

στις δύο απογραφές. Θετικό ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού παρουσιάζουν επίσης οι δημοτικές ενότητες

Καστοριάς και Μεσοποταμίας ενώ όλες οι υπόλοιπες δημοτικές ενότητες μείωσαν τον πραγματικό πληθυσμό

τους διαχρονικά μεταξύ των δύο απογραφών. Την μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάζουν οι δημοτικές

ενότητες Κλεισούρας και Κορεστίων με ποσοστό 48,44% και 33,5% γεγονός αναμενόμενο καθώς πρόκειται για

τις ορεινές ενότητες του Δήμου στις οποίες όπως προαναφέρθηκε είναι συγκεντρωμένο και το μικρότερο

ποσοστό του πληθυσμού. 
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Η κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσμού των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Καστοριάς παρουσιάζεται στο

Γράφημα 1.6 καθώς αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δομής του πληθυσμού που κατέχει σημαντικό ρόλο

στην ανάλυση των στοιχείων του πληθυσμιακού δυναμικού. Σε αυτό γίνεται κατανομή του πληθυσμού σε τρεις

συγκεντρωτικές κατηγορίες, τον παιδικό πληθυσμό που συμπεριλαμβάνει ηλικίες από 0 έως 14 ετών, τον

οικονομικά ενεργό με ηλικίες από 15 έως 64 και τον γεροντικό πληθυσμό στον οποίο συγκαταλέγονται τα

άτομα άνω των 65 ετών. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις παραγωγικές ηλικίες του πληθυσμού ενώ η

πρώτη και η τρίτη τις μη παραγωγικές. Από την ανάγνωση του γραφήματος προκύπτει ότι οι Δημοτικές

Ενότητες Αγίας Τριάδας και Καστοριάς έχουν περισσότερο πληθυσμό που ανήκει στην κατηγορία (15-64)

δηλαδή οικονομικά ενεργό πληθυσμό, ενώ οι Δημοτικές Ενότητες Καστρακίου και Κλεισούρας εμφανίζονται με

περισσότερο γεροντικό πληθυσμό σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες. Μάλιστα στις δύο αυτές

δημοτικές ενότητες, οι κάτοικοι άνω των 65 ετών υπερβαίνουν το ένα τρίτο του πληθυσμού τους. Αντίθετα με

την ηλικιακή ομάδα του γεροντικού πληθυσμού, ο παιδικός πληθυσμός δεν ξεπερνά το 15% στην πλειοψηφία

των δημοτικών ενοτήτων με μοναδική εξαίρεση τη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών συνιστώντας ομάδα με

χαμηλή συγκέντρωση ιδίως στη Δημοτική Ενότητα της Κλεισούρας όπου ο πληθυσμός ηλικιών 0-14 αποτελεί

μόλις το 3,86% του συνολικού πληθυσμού που κατοικεί σε αυτήν. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικού

πληθυσμού εντοπίζονται στην Δημοτική Ενότητα Μακεδνών με 15,99% και στην Δημοτική Ενότητα

Μεσοποταμίας με 14,89%. Γενικότερα το ποσοστό του πληθυσμού που αντιστοιχεί στις παραγωγικές ηλικίες

(ηλικιακές ομάδες 15-64 ετών) κυριαρχεί έναντι των μη παραγωγικών ηλικιών και στις εννέα δημοτικές

ενότητες του Δήμου Καστοριάς. Δηλαδή, τα νέα άτομα που βρίσκονται περίπου στις δύο πρώτες δεκαετίες της

ζωής τους υπολείπονται των ατόμων που αποτελούν το παραγωγικότερο δυναμικό της περιοχής με

αποτέλεσμα να διαφαίνεται ένας κίνδυνος γήρανσης του πληθυσμού και υστέρησης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Γράφημα 1.6 Ποσοστιαία κατανομή κατά Δημοτική ενότητα και ομάδα ηλικιών

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 2011
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62,12 

59,96 

68,13 

19,44 

20,40 

30,06 

31,66 

34,11 

17,84 

25,88 

27,03 

18,61 

παιδικός πληθυσμός ηλικιών 0-14    οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικιών 15-64 
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Στο τελευταίο γράφημα έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι τρεις δημογραφικοί δείκτες (δείκτης γήρανσης,

εξάρτησης και αντικατάστασης) για τις εννέα Δημοτικές Ενότητες του καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς. Αυτό

που άμεσα διακρίνεται από το Γράφημα 1.7 είναι ότι ο πληθυσμός όλων των Δημοτικών Ενοτήτων

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα δυσμενείς τιμές του δείκτη γήρανσης που ξεπερνούν το 100 και κυμαίνονται από

124,99 μέχρι 820. Τους μεγαλύτερους δείκτες εμφανίζουν οι Δημοτικές Ενότητες Κλεισούρας και Καστρακίου

με τιμές οι οποίες φτάνουν να είναι έως και έξι φορές μεγαλύτερες των υπολοίπων αποκαλύπτοντας το

σοβαρό πρόβλημα γήρανσης που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κατά

κύριο λόγο γεροντικό. Ακολουθούν η Δημοτική Ενότητα Κορεστίων με 315,63, η Δημοτική Ενότητα Βιτσίου με

215,69 και η Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων με 207,91 οι οποίες σημειωτέον χαρακτηρίζονται από

αγροτικό πληθυσμό. Στις υπόλοιπες τέσσερις Δημοτικές Ενότητες της Καστοριάς, των Μακεδνών, της

Μεσοποταμίας και της Αγίας Τριάδος οι τιμές των αντίστοιχων δεικτών γήρανσης είναι μικρότερες που

σημαίνει ότι η αναλογία γέροι προς νέοι διαμορφώνεται σε καλύτερα επίπεδα. Οι μεγαλύτεροι δείκτες

γήρανσης των αγροτικών περιοχών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους των αστικών καταδεικνύουν την

ενίσχυση ενός διαρθρωτικού χαρακτηριστικού της υπαίθρου, την μεγέθυνση του ειδικού βάρους της

πληθυσμιακής ομάδας άνω των 65 ετών σε σύγκριση με την ομάδα 0-14 ετών. Οι επιπτώσεις της γήρανσης

στην παραγωγική ικανότητα του πληθυσμού μπορούν να διαπιστωθούν από την εξέταση του δείκτη εξάρτησης

ο οποίος αναφέρεται σε άτομα που εξαιτίας της ηλικίας τους δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγική

διαδικασία και κατ' επέκταση είναι συντηρούμενα σε σχέση με τα άτομα που βρίσκονται σε ηλικία

απασχόλησης και μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Για τις εννέα δημοτικές ενότητες του

καλλικρατικού Δήμου οι τιμές του δείκτη εξάρτησης κυμαίνονται από 47,32 στην Δημοτική Ενότητα της

Καστοριάς έως 65,77 στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων. 

Μεγάλες τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε περιορισμό δυνατοτήτων αποταμίευσης και επενδυτικής

προσπάθειας επηρεάζοντας παράλληλα τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του πληθυσμού. Έτσι, ένας

υψηλός δείκτης εξάρτησης, όπως εκείνος των Αγίων Αναργύρων μεταφράζεται σε αυξημένες δυσκολίες

παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού θα πρέπει να συνεισφέρει, μέσω

του τοπικού ΑΕΠ, στην δημιουργία δομών και υπηρεσιών φροντίδας του συνόλου του πληθυσμού, ανεξάρτητα

από το αν ο μηχανισμός αναδιανομής του εισοδήματος είναι εθνικός ή τοπικός. Ταυτόχρονα, η περιορισμένη

ανανέωση των παραγωγικών ηλικιών που πραγματοποιείται και προκύπτει από το δείκτη αντικατάστασης θέτει 

σε κίνδυνο την συνολική ικανότητα του μηχανισμού αναδιανομής. Όπως επισημάνθηκε ο δείκτης

αντικατάστασης αποτυπώνει την αναλογία των ατόμων τα οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν σε σχέση με

τα άτομα που πρόκειται να ενταχθούν στον παραγωγικό πληθυσμό. Με εξαίρεση τη Δημοτική Ενότητα της

Αγίας Τριάδος, η τιμή του δείκτη αντικατάστασης εκφραζόμενη ως μοναδιαία αναλογία στις υπόλοιπες

δημοτικές ενότητες δεν ξεπερνά την μονάδα που σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές υπάρχει σημαντικό

πρόβλημα στην ανανέωση του εργατικού τους δυναμικού. Όσο λιγότεροι νέοι ανανεώνουν τον πληθυσμό ή

αντικαθιστούν με τη σειρά τους γηραιότερες ηλικιακές ομάδες τόσο μειώνεται ο παράγοντας του 
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ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία με προφανείς συνέπειες στην ανάπτυξη. Για τις

Δημοτικές Ενότητες της Μεσοποταμίας και της Καστοριάς διαφαίνεται μικρότερος κίνδυνος καθώς οι τιμές

δείκτη αντικατάστασης που σημειώνουν είναι μεγαλύτερες από 90 που συνεπάγεται ότι για τα άτομα που

ετοιμάζονται να εξέλθουν από την αγορά εργασίας αναλογεί σχεδόν αντίστοιχος αριθμός νέων ατόμων που θα

εισέλθουν.

Δημογραφικά δυναμικές περιοχές είναι αυτές που εμφανίζουν χαμηλό δείκτη γήρανσης και χαμηλό δείκτη

εξάρτησης σε συνδυασμό με υψηλούς δείκτες αντικατάστασης. Ως τέτοιες μπορεί κανείς να διακρίνει τις

Δημοτικές Ενότητες της Καστοριάς, της Αγίας Τριάδος και της Μεσοποταμίας. Οι τρεις αυτές δημοτικές

ενότητες εμφανίζουν λιγότερο γηρασμένο πληθυσμό και μικρό ποσοστό εξαρτώμενων ατόμων από τον

παραγωγικής ηλικίας πληθυσμό ο οποίος μάλιστα ανανεώνεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Από την άλλη πλευρά

δημοτικές ενότητες που παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες εξάρτησης σε συνδυασμό με υψηλούς δείκτες

γήρανσης όπως εκείνες των Κορεστίων, Καστρακίου και Αγίων Αναργύρων, σύντομα θα αντιμετωπίσουν

προβλήματα στην τοπική παραγωγική αλυσίδα. Αυτές οι δημοτικές ενότητες στηρίζουν την τοπική τους

οικονομία κυρίως σε συνταξιούχους και γρήγορα θα εμφανίζουν χαμηλή παραγωγικότητα, γεγονός που θα

επηρεάσει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα αλλά και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό τους.

Επιπρόσθετα η τάση γήρανσης που προκύπτει, οδηγεί, στην ανάγκη αφενός για άμεση αύξηση και ενίσχυση

των υποδομών υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης στις συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες και αφετέρου

για μεσοπρόθεσμη ενίσχυση των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων απασχόλησης προκειμένου να

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η δημογραφική αποψίλωση που παρουσιάζουν.  

Γράφημα 1.7 Δημογραφικοί Δείκτες γήρανσης, εξάρτησης και αντικατάστασης στις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Καστοριάς

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 2011
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Συγκρίνοντας τους δημογραφικούς δείκτες με το μέσο υψόμετρο των δημοτικών ενοτήτων και την αντίστοιχη

κατάταξη του πληθυσμού τους σε ορεινό, ημιορεινό και πεδινό διαπιστώνει κανείς σημαντική συσχέτιση. Στις

ορεινές δημοτικές ενότητες καταγράφονται περισσότεροι κάτοικοι άνω των 65 ετών ενώ και ο πληθυσμός τους

που μπορεί να αποτελέσει εργατικό δυναμικό λόγω ηλικίας διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο

των πεδινών και ημιορεινών. Συγκεκριμένα αντιπαραθέτοντας τις κατεξοχήν ορεινές δημοτικές ενότητες του

Δήμου Καστοριάς όπως είναι αυτές της Κλεισούρας, Καστρακίου, Κορεστίων αλλά και Βιτσίου με τις υπόλοιπες

πέντε που χαρακτηρίζονται ως εν μέρει ορεινές, ημιορεινές και πεδινές προκύπτει ότι οι επιδόσεις της πρώτης

ομάδας δημοτικών ενοτήτων στους δημογραφικούς δείκτες είναι χειρότερες από εκείνες της δεύτερης. Τόσο οι

δείκτες γήρανσης όσο και οι δείκτες εξάρτησης των ορεινών δημοτικών ενοτήτων είναι κατά μέσο όρο

μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους των υπολοίπων δημοτικών ενοτήτων, καταδεικνύοντας ότι οι ενότητες

αυτές αντιμετωπίζουν πιο έντονα προβλήματα γήρανσης αλλά και χαρακτηριστικά μη ικανοποιητικής

οικονομικής ανάπτυξης. 
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Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

Δάση ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 17.700

Δάση ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 38.700

Δάση ΔΕ ΒΙΤΣΙΟΥ 79.800

Δάση ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13.700

Δάση ΔΕ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 43.700

Δάση ΔΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 27.200

Δάση ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 75.800

Δάση ΔΕ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 1.800

Δάση ΔΕ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 23.100

Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

Δημοτικό δάσος Λιθιάς  

(ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
2.340

Διαχειριστική μελέτη, Δ/νση Δασών 

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,

Ιανουάριος 2012

Δημοτικό δάσος Οξυάς 

(ΔΕ ΒΙΤΣΙΟΥ)
8.073

Διαχειριστική μελέτη, Δ/νση Δασών 

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Ιανουάριος 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δημοτικά Δάση (ιδιοκτησία Δήμου Καστοριάς )                                                                                                                                                       ( με * σημειώνονται τα Δημόσια 

Δάση (σύνολο δασικών εκτάσεων)

Σχόλια 

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από Πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ για την Κατανομή της έκτασης 

της Ελλάδος σε γενικευμένες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης. Η κατηγορία 

χρήσης/κάλυψης "Δάση" περιλαμβάνει Δάση, Μεταβατικές δασώδεις-

θαμνώδεις εκτάσεις και Συνδυασμούς θαμνώδους και/ή ποώδους βλάστησης. 

Με την παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ γίνεται 

προσπάθεια να γίνει μία ενιαία αποτύπωση για τα Δάση σε όλες τις δημοτικές 

ενότητες, καθώς δεν υφίστανται διαχειριστικές μελέτες για το σύνολο των 

δασών που υπάρχουν στο Δήμο Καστοριάς από τις οποίες θα μπορούσαν να 

αντληθούν ακριβή στοιχεία.  

ΕΛΣΤΑΤ, Χρήσεις γης 1999-2000 

Φυσικοί Πόροι

Δάση
Σχόλια (είδος βλάστησης)

* Δημόσια Δάση ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ: 55.054 στρ. 

 Στο δημοτικό δασόκτημα της Λιθιάς διακρίνεται διάπλαση των 

φυλλοβολούντων κατά τον χειμώνα πλατυφύλλων και αντιπροσωπεύεται από:

· Φυτοκοινωνική ένωση Οξυάς (Fagetum silvaticae)

· Φυτοκοινωνική ένωση Φυλλοβόλων δρυών.

 Στο δημοτικό δασόκτημα της Οξυάς συναντάται φυσικώς μόνο η 

φυτοδιάπλαση των φυλλοβολούντων του χειμώνα πλατυφύλλων και 

αντιπροσωπεύεται από την φυτοκοινωνική ένωση της Οξυάς (Fagetum 

silvaticae)

* Δημόσια Δάση ΔΕ ΒΙΤΣΙΟΥ: 48.443 στρ. 
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Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

Δημοτικό δάσος Κλεισούρας 

(ΔΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ) 
17.900

Διαχειριστική μελέτη, Δ/νση Δασών 

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

Ιανουάριος 2012

Δημοτικό δάσος Μελά 

(ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 
18.500

Διαχειριστική μελέτη, Δ/νση Δασών 

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Ιανουάριος 2012

Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

Άλσος Παναγιάς Φανερωμένης 

(ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
50

Άλσος Σταυρού

(ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
10

Άλσος Ξενία 

(ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
15

Σχόλια (είδος βλάστησης)

Δημοτικά Δάση (ιδιοκτησία Δήμου Καστοριάς )                                                                                                                                                       ( με * σημειώνονται τα Δημόσια 

Αναδασώσεις πεύκης

Η έκταση της περιοχής καλύπτεται από P. Brutia η οποία έχει εγκατασταθεί 

τεχνητώς. Η παρεδάφεια βλάστηση ποικίλει και εξαρτάται από  τις καιρικές 

συνθήκες της κάθε περιόδου καθώς και την έκθεση.

Συναντώνται κυπαρίσσια, πεύκα, αμυγδαλίες, κουτσουπιές, πλούσια θαμνώδη 

βλάστηση,ακακίες κ.α

Σχόλια (είδος βλάστησης)

Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

& Πρασίνου Δήμου Καστοριάς, 

Ιούλιος 2012

Αστικό πράσινο

Δάση

Στο δασόκτημα της Κλεισούρας διακρίνεται:

· η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. (Quercetalia pubescentis) και ειδικότερα 

η υποζώνη Quercion confertae, που αντιπροσωπεύεται κυρίως από την άμισχο 

δρύ (Quercus sessiliflora), την πλατύφυλλο δρυ (Quercus conferta) και την 

χνοώδη δρυ (Quercus pubescens).

· η ζώνη δασών Οξυάς –ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων με την 

υποζώνη Fagion moesiacae και αντιπροσωπεύεται από την δασική οξυά (Fagus 

silvatica).

Στο δασόκτημα του Μελά διακρίνονται οι εξής ζώνες βλάστησης:

· Quercetalia pubescentis με τα είδη: απόδισκος δρυς, πλατύφυλλος δρυς, 

ευθύφλοιος δρυς

· Fagetalia 

* Δημόσια Δάση ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ: 13.641 στρ.

* Δημόσια Δάση ΔΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ: 15.226 στρ.
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Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

Περιαστικό άλσος Καλλιθέας 

(ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
100

Αναδασωτέα έκταση στη θέση 

Προφήτης Ηλίας (Βουνό) 

(ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

Δημοτικό άλσος 

Μεσοποταμίας 

(ΔΕ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)

250 Τίτλος  Ιδιοκτησίας

Παραλίμνιο δάσος

(ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

Πλούσια παραποτάμια βλάστηση με ιτιές, λεύκες, φλαμουριές, πλατάνια και 

συμήδες.

Η έκταση της περιοχής καλύπτεται από P. Brutia, P. Nigra ,και Cupressus 

Sempervirens τα οποία έχουν εγκατασταθεί τεχνητώς.

Σχόλια 

Κυρίαρχο είδος κυπαρρίσι. Συναντώνται επίσης πεύκα, κουτσουπιές, συκιές και 

αμυγδαλιές. 

Δάση

Περιαστικό πράσινο-αλσύλια

Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

& Πρασίνου Δήμου Καστοριάς, 

Ιούλιος 2012

Πρόκειται για  ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στη Ελλάδα και 

αποτελείται από πελώρια πλατάνια, λεύκες, ιτιές, σκλήθρα και πολλά 

αναρριχώμενα φυτά, καθώς και παρόχθιες διαβαθμίσεις υδρόφιλής και 

υδροχαρούς βλάστησης.  Σημαντική επίσης θεωρείται και η ύπαρξη ενδημικών 

και σπάνιων ειδών της χλωρίδας σε διάφορες θέσεις. Ειδικότερα τα σπάνια 

φυτά της περιοχής είναι: Παρθενικός κρίνος (άγρια μορφή) (Lilium candidum) 

φυτρώνει στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, Νερόκρινο (Iris pseudacorus) 

φυτρώνει στη βόρεια περιοχή της λίμνης.
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Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

1. Η περιοχή της λίμνης 

Καστοριάς, με κωδικό CORINΕ 

AG00010028

37.883

2. Οι δυτικές πλαγιές του 

Όρους Βόιο, με κωδικό CORINΕ 

AG00060012

204.274,70

Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

Σχόλια 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως οικολογικά ευαίσθητη-αξιόλογη και περιγράφεται 

ως μία λίμνη γλυκού νερού, βάθους 8-9 μέτρων, σε λοφώδη και μερικώς 

δασώδη περιοχή. Οι υγρές ζώνες γύρω από τη λίμνη χρησιμοποιούνται 

εντατικά για αγροκαλλιέργειες και φυτείες με Λεύκες, αλλά τα υγρά λιβάδια, οι 

καλαμιώνες, τα δάση πάνω σε προσχωσιγενή εδάφη, οι φράχτες και τα έλη 

αποτελούν πλούσια ενδιαιτήματα πουλιών. Αποτελεί σημαντική περιοχή για 

ερωδιούς, βουτηχτάρια, κορμοράνους και επίσης για την Βαλτόπαπια. Στην 

περιφερειακή της ζώνη εμφανίζονται τα θηλαστικά Lutra – lutra.

ΣΧΟΟΑΠ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 2010, 

Βάση Δεδομένων για την Ελληνική 

Φύση "ΦΙΛΟΤΗΣ" του ΕΜΠ

Πλατειά ορεινή πλευρά με εναλλασσόμενες ζώνες από βράχια και από 

συστάδες κωνοφόρων δασών. Συνδέει την οροσειρά της Βόρειας Πίνδου με το 

όρος Γράμμος. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας μεγάλης δασώδους 

οροσειράς, σημαντικό για τo θηλαστικό Ursus arcto (Καφέ αρκούδα) και 

γενικότερα για τη δασόβια πανίδα (Τρυποκάρυδοι).

Σχόλια 

Ο νομός Καστοριάς είναι κυρίως ορεινός, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του 

εδάφους, 87,2%, είναι ορεινό. Οι πεδιάδες του νομού είναι ελάχιστες και 

συγκεντρώνονται γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς και κατά μήκος του 

ποταμού Αλιάκμονα. 

Βιότοποι

(πρόγραμμα CORINΕ)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Δήμου Καστοριάς για το συγκεκριμένο 

πεδίο.

Πεδιάδες
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Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

1. Λίμνη Καστοριάς 28.000 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

2. Φράγμα (Λίμνη) 

Βασιλειάδας

600.000m3 

(όγκος 

αποθηκευμένου 

νερού που 

καλύπτει έκταση 

περίπου 147 

στρεμ).

Μελέτη Επιχειρησιακού 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΝΑ 

Καστοριάς, 2007) Επεξεργασία Δ/νση 

Προγραμματισμού

3. Φράγμα (Λίμνη) Αγίου 

Αντωνίου

450.000 m3 

(χωρητικότητα 

ταμιευτήρα)

Μελέτη Επιχειρησιακού 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΝΑ 

Καστοριάς, 2007) Επεξεργασία Δ/νση 

Προγραμματισμού

4. Φράγμα (Λίμνη) Άνω Μελά

ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

140. 000 m3 

(λιμναία 

χωρητικότητα)

26 στρεμ. 

(επιφάνεια 

κατάκλισης)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Σχόλια 

Πρόκειται  για χωμάτινο φράγμα που κατασκευάστηκε στα ανάντι του οικισμού 

Άνω Μελά της Δημοτικής Ενότητας Κορεστείων με σκοπό να αρδεύσει τις 

κατάντι περιοχές του Δήμου. Έχει ολοκληρωθεί το σώμα του φράγματος αλλά 

για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται συμπληρωματικές 

εργασίες επέκτασης του υπερχειλιστή, μελέτη και κατασκευή του αρδευτικού 

δικτύου αλλά και η σύσταση του φορέα λειτουργίας.

Λίμνες 

(περιλαμβάνονται 

και λίμνες από 

φράγματα)

Βρίσκεται σχεδόν στην μέση της λεκάνης που σχηματίζουν τα βουνά Βόιο, 

Τρικλάριο, Βέρνο και Βίτσι προς τα βόρεια και οι απολήξεις του Ασκίου προς τα 

ανατολικά. Τροφοδοτείται από τα νερά του ρέματος της Βυσσινιάς, του 

Ξηροπόταμου και των επιφανειακών νερών της λεκάνης. Τα πλεονάζοντα νερά 

της διοχετεύονται στον ποταμό Αλιάκμονα, ο οποίος περνά σε απόσταση μόλις 

2 χλμ. από την δυτική όχθη της. Έχει επίμηκες σχήμα και στην δυτική όχθη της 

εισχωρεί μία χερσόνησος τριών χιλιομέτρων, πάνω στην οποία είναι κτισμένη η 

πόλη της Καστοριάς. Έχει επιφάνεια 28 τετ. χλμ., είναι η όγδοη σε μέγεθος 

λίμνη της Ελλάδας, έχει μέγιστο μήκος 7 χλμ. και μέγιστο πλάτος 5 περίπου 

χλμ.. Η λίμνη έχει χαρακτηριστεί ως "Μνημείο Φυσικού Κάλλους" από το 

Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

Α/Φ31/26306/2367/6.6.1974 (ΦΕΚ 640 Β΄/26-6-1974) Υπουργική Απόφαση με 

την οποία θεσμοθετήθηκε ζώνη προστασίας 50μ. από την όχθη προς κάθε 

πλευρά. 

Αρδεύεται ένα τμήμα των εκτάσεων ενώ για το υπόλοιπο απαιτείται η 

κατασκευή ενός συνδετήριου αγωγού με τα  υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα.

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.
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Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων  Ημερομηνία Καταγραφής

23.524 10/1/2012

10.369 10/1/2012

33.893 10/1/2012

10.600 10/1/2012

36.800 10/1/2012

47.400 10/1/2012

51.500 10/1/2012

59.500 10/1/2012

111.000 10/1/2012

5.140 10/1/2012

42.000 10/1/2012

20.644 10/1/2012

62.644 10/1/2012

4.500 10/1/2012

16.000 10/1/2012

20.500 10/1/2012

43.499 10/1/2012

61.400 10/1/2012

104.899 10/1/2012

10.125 10/1/2012

32.973 10/1/2012

9.770 10/1/2012

42.743 10/1/2012

438.344

Νησιά Πλήθος Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

Κατοικημένα Νησιά

Ακατοίκητα Νησιά

Σύνολο βοσκοτόπων Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ

Ονομασία

Κοινόχρηστος Βοσκότοπος ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Κοινόχρηστος Βοσκότοπος ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Ασκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 

Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Ασκεπείς Δημοτικοί Βοσκότοποι ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Βοσκότοποι

Μερικώς Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 

Κοινόχρηστος Βοσκότοπος ΔΕ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Ασκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ  

Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Ασκεπείς Βοσκότοποι ΔΕ ΜΑΚΕΔΝΩΝ (δεν 

υπάρχουν δασοσκεπείς)

Κοινόχρηστος Βοσκότοπος ΔΕ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δήμου Καστοριάς

Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ  

Ασκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 

Ασκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΒΙΤΣΙΟΥ 

Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΒΙΤΣΙΟΥ  

Βοσκοτόποι ΔΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 

Σύνολο Βοσκοτόπων ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Μερικώς Δασοσκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΑΓΙΩΝ 

Ασκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Δεν υφίστανται στην περιοχή του Δήμου

Δεν υφίστανται στην περιοχή του Δήμου

Ονομασία

Ασκεπείς βοσκότοποι ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 
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Ποσοστό Κάλυψης % Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

42% ΣΧΟΟΑΠ Μεσοποταμίας

χλμ Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

χλμ Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

19

21,5

15

3

30

Μεταλλεία (ονομασία)

κωδικός Έκταση (στρ.)

GR1320001 47.325,00

GR1320003 38.333,50

GR1340006 8.202,13

Δεν υφίστανται στην περιοχή του Δήμου (περίπου 30χλμ ακτογραμμή λίμνης καστοριάς)

Ποτάμια
3. Βροχοπόταμος (ρέμα Κορέ) Πτεριά-Οινόη-

Ονομασία

Ακτές

Ορεινοί Όγκοι

Επιχείρηση αδρανών υλικών-Λατομείο στο Μαυροχώρι (ΔΕ ΜΑΚΕΔΝΩΝ) το οποίο 

θεσμοθετήθηκε με την Απόφ. ΦΟΠ/704/24-3-04 (ΦΕΚ 528Β/26-3-04).

Μεταλλείο (ΛΑΡΚΟ) Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (διαθέτει εγκαταστάσεις θραύσης-

κοσκίνισης και εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, η ετήσια παραγωγή 

ανέρχεται περίπου σε 300.000 τόνους μεταλλεύματος υψηλής περιεκτικότητας 

σε νικέλιο).

2. Λαδοπόταμος (κλάδος του Αλιάκμονα διαμέσω 
ΣΧΟΟΑΠ Μεσοποταμίας  ΓΠΣ Αγίας Τριάδας 

και ΓΠΣ Καστοριάς

Ορυκτοί Πόροι-

Μεταλλεία

Ονομασία

Ορεινοί όγκοι Νομού Καστοριάς

Ορυκτοί Πόροι (ονομασία)

4. Ξηροπόταμος (ΔΕ Μεσοποταμίας)

5. Ρέματα (Φουντουκλή- Απόσκεπου- Βυσσινιάς- 

1. Κύριος κλάδος Αλιάκμονα (Πεντάβρυσος-

Ονομασία

3. ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ-ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ SCI

1. LIMNI KASTORIAS SCI

2. LIMNI ORESTIAS (KASTORIAS) SPA

Ονομασία

Περιοχές Natura
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Προβλήματα 

Ρύπανσης
ανά Δημοτική Ενότητα

1 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

2. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

3. ΒΙΤΣΙΟΥ

Μέσω χρηματοδοτήσεων από προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δημιουργήθηκαν δίκτυα αποχέτευσης για τους οικισμούς του

Σταυροποτάμου, του Μελισσοτόπου, της Βασιλειάδας και του Αγίου Νικολάου των οποίων τα οικιακά λύματα διατίθενταν σε

απορροφητικούς βόθρους πριν την κατασκευή των δικτύων. Εκκρεμεί ο διαχωρισμός του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων

για τον οικισμό Κορησού ενώ δυνητική ρύπανση υφίσταται και από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων. 

Οι σημαντικότερες πιέσεις σε οικοσυστήματα και φυσικούς πόρους του Δήμου Καστοριάς συνίστανται στις πιέσεις και τα περιβαλλοντικά προβλήματα κυρίως της λίμνης Ορεστειάς. Τα νερά της

λίμνης είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των φυσικών διεργασιών καθώς και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη λεκάνη απορροής της, δεχόμενα συνεχώς φορτία θρεπτικών και άλλων

συστατικών και ειδικότερα όσον αφορά τον ευτροφισμό που αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, φορτία φωσφόρου. Η λίμνη είναι ευτροφική και αυτό οφείλεται στην ρύπανση από αστικά

απόβλητα μεμονωμένων ασύνδετων οικοδομών της πόλεως της Καστοριάς, μικρού αριθμού οικισμών που δεν είναι συνδεδεμένοι με μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και στις εντατικής μορφής

γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στις παραλίμνιες εκτάσεις. Η προβληματικότητα της λίμνης πέρα από το φώσφορο που έχει συσσωρευτεί στον πυθμένα της και ο οποίος σε περιόδους

ανοξικών συνθηκών αποδεσμεύεται, έχει να κάνει και με τις υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που καταλήγουν σ’ αυτή μέσω των ομβρίων αλλά και από ορισμένα εντομοκτόνα που

χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω διεργασιών είναι η ραγδαία εξάπλωση του νεροκάλαμου σε όλη την παράλια περιοχή, η υπέρμετρη ανάπτυξη του

φυτοπλαγκτού από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και η διατάραξη της ποιοτικής σύνθεσης των αλιευμάτων. Με την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και την

διάθεσή τους στον Αλιάκμονα, η επιβάρυνση έχει περιοριστεί κατά 95%, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα ρυπαντικά φορτία αστικής και βιομηχανικής προέλευσης. Εκτός των υδάτων της λίμνης,

πιέσεις υφίστανται επιφανειακά και υπόγεια νερά αλλά και εδάφη στα οποία υπάρχουν δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα κυριότερα σημειακά προβλήματα ρύπανσης σε ρέματα, εδάφη και ποτάμια

που παρατηρούνται στο σύνολο του Δήμου είναι αιθαίρετες απορρίψεις απορριμμάτων, επιχώσεις ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών, όδευση μερικώς επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων

λυμάτων σε ρέματα και ποτάμια καθώς και ψεκασμοί σε αγροτικές καλλιέργειες με μη επιτρεπόμενα φυτοφάρμακα.

Περιγραφή

Προβλήματα Ρύπανσης

Ως παραλίμνια περιοχή, στην συγκεκριμένη δημοτική ενότητα παρατηρούνται τα προβλήματα που συνδέονται με την ρύπανση της λίμνης

όπως η αυθαίρετη απόθεση απορριμμάτων, οι επιχώσεις από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια αλλά και η επιφανειακή και υπόγεια απορροή

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων λόγω των εντατικών γεωργικών καλλιεργειών που αναπτύσσονται στην ενότητα. Ο εκσυγχρονισμός των

αντλιοστασίων λυμάτων των παραλίμνιων οικισμών που έχει προγραμματιστεί αλλά και η ολοκλήρωση της κατασκευής δικτύου

αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Οξυά θα περιορίσουν τα προβλήματα ρύπανσης.  

Εντοπίζονται προβλήματα ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους αλλά και της ατμόσφαιρας με σημαντικότερες πηγές περιβαλλοντικής

υποβάθμισης τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων και εκτροφείων γουνοφόρων ζώων καθώς και τις αγροτικές δραστηριότητες. Η

χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες της περιοχής επιβαρύνει το επιφανειακό και υπόγειο

υδατικό δυναμικό αλλά και το έδαφος. Διάχυτη πηγή ρύπανσης αποτελούν επίσης οι όμβριες απορροές υπαίθριων χώρων από

παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και η ελεύθερη κτηνοτροφία. Οι σημειακές πηγές ρύπανσης είναι η παροχέτευση ανεπεξέργαστων ή

και μερικώς επεξεργασμένων οικιστικών λυμάτων σε ρέματα της περιοχής ή άμεσα στον ποταμό Αλιάκμονα καθώς και τα απόβλητα από

τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τα εκτροφεία των γουνοφόρων ζώων. Τέλος το γεγονός ότι από την περιοχή διέρχεται ο οδικός

άξονας της Εγνατίας, ο οποίος έχει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, πέρα από την ατμοσφαιρική επιβάρυνση από εκπεμπόμενους

ρύπους, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων ηχορύπανσης και την πρόκληση οχλήσεων. (ΓΠΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ)
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4. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

6. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

7. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ

8. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

9. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Δυνητικές πηγές ρύπανσης αποτελούν οι βόθροι των οικισμών και τα απόβλητα των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων καθώς πρόκειται για

περιοχή με σημαντικό αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων. Η εντατική κτηνοτροφία συνεπάγεται υψηλή συγκέντρωση ζώων και η

συγκέντρωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρος δείκτης της ποσότητας των αποβλήτων που παράγουν τα εκτρεφόμενα ζώα.

Τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών της ενότητας είναι καινούρια και τα λύματα τους οδηγούνται σε σύστημα δύο βόθρων (σηπτικό

/απορροφητικό). 

Σε όλους τους οικισμούς της δημοτικής ενότητας τα λύματα καταλήγουν σε οικιακούς βόθρους εκτός από τον Ν. Οικισμό και τμήμα του

Αγίου Αντωνίου που έχουν αποχετευτικό δίκτυο που διαθέτει τα λύματα σε παρακείμενα ρέματα. Στην περιοχή λειτουργούν επίσης

αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες με σημαντικό ζωικό πληθυσμό. 

Η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού συντελεί στο να μην αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη δημοτική ενότητα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά

προβλήματα αν και στην περιοχή του βιολογικού επικρατεί έντονη δυσοσμία. Πηγές που εξακολουθούν να ρυπαίνουν το περιβάλλον

αποτελούν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η γεωργία είναι αρκετά ανεπτυγμένη στη δημοτική ενότητα με αποτέλεσμα η

χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων να υποβαθμίζει τα εδάφη και να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής αλλά και την

παραλίμνια ζώνη. Η κτηνοτροφία προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων των

κτηνοτροφικών μονάδων. H λατομική ζώνη δέχεται σημαντικές πιέσεις με αποτέλεσμα το τοπίο να έχει αλλοιωθεί σημαντικά ενώ το

λοφώδες τμήμα της περιοχής Κρεπενή στο οποίο υπήρξε δημοτική χωματερή έχει αποκατασταθεί. (ΣΧΟΟΑΠ Μακεδνών)

Η άσκηση της γεωργίας από τους κατοίκους αποτελεί την πιο σημαντική πηγή ρύπανσης, μη σημειακή, τόσο στα καλλιεργούμενα εδάφη

όσο στα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Οι περισσότεροι οικισμοί της περιοχής απέκτησαν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων μέσω

προγραμμάτων χρηματοδότησης της διαχειριστικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-201,3 εκκρεμεί όμως η σύνδεση τους με τον βιολογικό

καθαρισμό με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων. Να σημειωθεί επίσης ότι και

σε αυτή τη δημοτική ενότητα λειτουργούν εκτροφεία γουνοφόρων ζώων. (ΣΧΟΟΑΠ Μεσοποταμίας)

Δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο αποχέτευσης, υπάρχουν κατασκευασμένα τμήματα που οδηγούν τα λύματα σε ρέματα περιμετρικά του

οικισμού. 

Η λίμνη υπήρξε για μεγάλο διάστημα αποδέκτης των αστικών λυμάτων της πόλης της Καστοριάς και οι ακτές της δέχθηκαν τις συνέπειες

από ανεξέλεγκτες χρήσεις και σημειακή δόμηση που αλλοίωσαν την αισθητική αξία και την οικολογική τους λειτουργία. Η διοχέτευση των

αστικών λυμάτων στο σταθμό βιολογικού καθαρισμού και οι προστατευτικές ρυθμίσεις των ΖΟΕ έχουν περιορίσει σε σημαντικό ποσοστό

τις αιτίες περιβαλλοντικής υποβάθμισης στη δημοτική ενότητα της Καστοριάς. Σημαντικές εστίες αισθητικής ρύπανσης αποτελούν η

αυθαίρετη χωροθέτηση διαφημιστικών πάνελ χωρίς ειδική άδεια αλλά και η κακή αντιμετώπιση σημαντικών ρεμάτων όπως στην περιοχή

του Φουντουκλή με την απόθεση μπάζων, σκουπιδιών κλπ. πέρα από καταστροφή των φυσικών αποδεκτών των όμβριων υδάτων. (ΓΠΣ

Καστοριάς)
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Υδρόμετρα Δίκτυο (χλμ) Μέση ετήσια κατανάλωση (μ3) Γεωτρήσεις Ύδρευσης Ημερομηνία Καταγραφής

9675 160 3.150.000 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Πλήθος

Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δήμου Καστοριάς

Πλήθος

Δίκτυο (χλμ)

186,3

Πλήθος

4

Οχήματα Μεταφοράς 

Λυμμάτων (πλήθος)

Πλήθος

ΒΙΟΚΑ
2015

Ημερομηνία Καταγραφής

Ύδρευση

Ημερομηνία Καταγραφής

Αποχέτευση
Ημερομηνία Καταγραφής

Φράγμα Αγίου Αντωνίου (ΔΕ Κορεστίων)

Αφαλατώσεις 

(πλήθος)

Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων

Ονομασία

Λιμνοδεξαμενή Βασιλειάδας (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

Ημερομηνία Καταγραφής

Φράγματα - 

Λιμνοδεξαμενές

2015

Αρδευτικό φράγμα Άνω Μελά (ΔΕ Κορεστίων)

Ημερομηνία ΚαταγραφήςΥδατοφόρα Οχήματα 

(πλήθος)
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Γεωτρήσεις Άρδευσης

81  γεωτρήσεις στη Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

66 γεωτρήσεις στη Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

291 γεωτρήσεις στη Δ.Ε. 

ΒΙΤΣΙΟΥ 

168 γεωτρήσεις στη Δ.Ε. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 2 γεωτρήσεις στη Ιεροπηγή (ΔΕ 

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

5 γεωτρήσεις στη Δ.Ε. 

ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ

451 γεωτρήσεις στη Δ.Ε. 

ΜΑΚΕΔΝΩΝ

34  γεωτρήσεις στη Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Άρδευση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Ο αριθμός των γεωτρήσεων άρδευσης στις δημοτικές ενότητες Αγίας Τριάδας, 

Μεσοποταμίας, Κορεστείων και Καστρακίου είναι μικρός καθώς το μεγαλύτερο 

ποσοστό που χρησιμοποιείται για την άρδευση αποτελείται από επιφανειακά 

ύδατα και ένα μικρό ποσοστό από αρδευτικές γεωτρήσεις. Συγκεκριμένα τα 

νερά του ποταμού Αλιάκμονα χρησιμοποιούνται για άρδευση των 

παρακείμενων καλλιεργούμενων εκτάσεων ενώ για τις ανάγκες της ύδρευσης 

και της κτηνοτροφίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά υπόγεια ύδατα. 

Αντιθέτως στις δημοτικές ενότητες των Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Καστοριάς 

και Μακεδνών ο αριθμός των γεωτρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς στις 

ενότητες αυτές υπάρχουν ποτιστικές-δυναμικές καλλιέργειες με υψηλές 

στρεμματικές αποδόσεις. Στην Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας δεν υπάρχουν 

γεωτρήσεις και γίνεται συλλογή τρεχούμενου νερού από πηγές. Πρέπει επίσης 

να επισημανθεί ότι η εικόνα για τον αριθμό των γεωτρήσεων που 

παρουσιάζεται είναι αποσπασματική καθότι δεν έχουν συμπεριληφθούν σε 

αυτόν οι αντίστοιχες αιτήσεις που αφορούν το Δήμο Καστοριάς και 

κατατέθηκαν  στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Καστοριάς για το σύνολο του νομού. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Στοιχεία από  αιτήσεις που 

κατατέθηκαν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Ημερομηνία Καταγραφής Σχόλια
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kwh

Εγκατεστημένα kwh

Δίκτυο (χλμ)

40

α/α Τίτλος

1.

2.

Καθαριότητα

Τόνοι/ημέρα
Ημερομηνία 

καταγραφής
χλμ Ημερομηνία καταγραφής

51 22/6/2015 843 22/6/2015

πλήθος
Ημερομηνία 

καταγραφής
πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

13 22/6/2015 4 22/6/2015

πλήθος
Ημερομηνία 

καταγραφής
πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

1 22/6/2015 1 22/6/2015

πλήθος
Ημερομηνία 

καταγραφής
πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

3350 22/6/2015 1200 22/6/2015

πλήθος
Ημερομηνία 

καταγραφής

1 22/6/2015

Κυβικά μέτρα
Ημερομηνία 

καταγραφής
πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

10 22/6/2015 3 22/6/2015

Ημερομηνία Καταγραφής

Απορριμματοφόρα 

(συμβατικά)

Κάδοι (ανακύκλωσης)

Οχήματα - Σκούπες

Οχήματα Συλλογής Ογκωδών 

Αντικειμένων

Πάρκο γεωτρήσεων για ενίσχυση της ύδρευσης της πόλης Καστοριάς και δημοτικών ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μεσοποταμίας (ΔΕΥΑΚ)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ενέργεια

Διαχείριση 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

Όγκος Απορριμμάτων 

Οχήματα (πλύσιμο κάδων)

Ημερομηνία Καταγραφής

Ημερομηνία Καταγραφής

ΑΠΕ

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος)

Απορριμματοφόρα (ανακύκλωσης)

Μήκος Δικτύου

Επισκευή βελτίωση αντλιοστασίου πηγής Μπέη Μπουνάρ και αντικατάσταση αντιθληπτικού αγωγού (ΔΕΥΑΚ)

Όγκος Ογκωδών 

Αντικειμένων 

Διαχείριση Ομβρύων

Κάδοι (συμβατικοί)
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Πολιτική Προστασία Πλήθος Περιγραφή

3

Δημοτική 

Συγκοινωνία

Οχήματα (πλήθος) χλμ Αριθμός Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων

Δεν υφίσταται

Υποδομές 

Μεταφορών

Υποδομές  

Ονομασία Επιβατικών Σταθμών

Χλμ Δικτύου

63

3,1

1,0

19,5

6,0

3. Όρια Ν. Κοζάνης - Βογατσικό –  Άργος Ορεστικό - Δισπηλιό (παλαιό)

Έχει συγκροτηθεί συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας για το Δήμο Καστοριάς (με βάση 

σχετική Απόφαση Δ.Σ.). Το όργανο αποτελείται από 10 μέλη με επικεφαλή τον Δήμαρχο.

4. Έξοδος Καστοριάς (Γήπεδο) - Απόσκεπος - Χάνι Μπιρίκι (παλαιό)

5. Κόμβος Κωσταραζίου - Αμπελόκηποι - Δισπηλιό - είσοδος Καστοριάς

 ΦΕΚ 3307Β' /11-12-2012 Απόφ. 

104320/4397/28-11-1012 

"Καθορισμός οδών που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα  συντήρησης 

των υπηρεσιών της Περ. Δυτ. 

Μακεδονίας"

Δράσεις - Ενέργειες - 

Προγράμματα
Εθελοντική ομάδα: ΕΤΑΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υποδομές - 

Εξοπλισμός

Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών

 Δεν υφίστανται στην περιοχή του Δήμου

Εθνικές Οδοί

Σιδηρόδρομοι

Σύνταξη μνημονίων (Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, 

στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης")

2. Οδικό τμήμα από Α/Κ Άργους Ορεστικού μέχρι το Δισπηλιό  (Δευτερεύον Εθνικό Οδικό 

Δίκτυο)

Αναδασώσεις

1. Οδικός άξονας "Σιάτιστα-Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή" (Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, 

Ε.Ο. 45, κάθετος άξονας Εγνατίας)

Ονομασία  
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2,5

23,5 (εκ των οποίων 15 στο Δήμο 

Καστοριάς)

14,6

23,9 (εκ των οποίων 15 στο Δήμο 

Καστοριάς)

11,6

5,7

19,5

25,4

18,2

7

6

9,1

7,9

16,4

11,1

11,1

6,5

7,4 (εκ των οποίων 4 στο Δήμο   Καστοριάς)

Ποδηλατόδρομοι 3

Πλήθος Γραμμών

7

8. Καστοριά - Δισπηλιό - Κορησός - Βέργα - προς Αμύνταιο (Όρια Νομού)

4. Μεσοποταμιά – Δενδροχώρι

3. Καστοριά - Χιλιόδενδρο - Τσάκωνη - Πεντάβρυσο – Ομορφοκκλησιά

Δευτερεύον  επαρχιακό οδικό δίκτυο:

2. Άργος Ορεστικό - Γέφυρα Αλιάκμονος – Χιλιόδενδρον

5. Αγία Κυριακή - Ιεροπηγή προς Κρυσταλλοπηγή (Όρια Νομού)

4. Μεσοποταμιά - Αγία Κυριακή - Οινόη - Κάτω Φτεριά - Κομνηνάδες – Διποταμιά

3. Καλοχώρι - Άνω Φτεριά

Περιφερειακές/

Τοπικές Οδοί

6. Καστοριά - Κάτω Λεύκη – Κορομηλιά

2. Καστοριά - Κολοκυνθού - Καλοχώρι – Νεστόριο

1. Λαχανόκηποι - Αυγή – Πεντάβρυσο

9. Δισπηλιό - Μαυροχώρι - Πολυκάρπη - Φωτεινή – Σιδηροχώρι

7. Πολυκέρασος - Μελισσότοπος – Κορησός

7. Καστοριά - Εξωκλήσι Αγίου Αθανασίου - Τοιχίο -Βυσσινιά - Οξυά προς Δροσοπηγή (Όρια 

1.  Παρακαμπτήριος οδού Καστοριάς - Κοζάνης μέσω Άργους Ορεστικού

6. Κάτω Κρανιώνας - Άγιος Αντώνιος – Βαψώρι

5. Γαύρος - Κάτω Κρανιώνας προς Πολυπόταμο μέσω Χαλάρας - Μακροχωρίου - Κάτω και 

1. ΔΕ Μακεδνών (Μαυροχώρι)

Ονομασία  

8. Αυχή Νταουλίου - Κλεισούρα προς Πτολεμαίδα

9. Δισπηλιό - Αμπελόκηποι οδός Καστοριάς - Κοζάνης μέσω Μηλίτσης

Μελέτη Επιχειρησιακού 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΝΑ 

Καστοριάς, 2007) Επεξεργασία 

Δ/νση Προγραμματισμού

Πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο:

Αριστοτέλης - Δήμος Άργους Ορεστικού

Συχνότητα Δρομολογίων

Αερολιμένες

Αστικές Μεταφορές 20 λεπτά

Χλμ Δικτύου
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στρ. % κάλυψης

5958,00

5402,00 90,67

στρ. % κάλυψης

254,67

178,33 70,02

στρ. % κάλυψης

6639,00

4547,00 68,49

στρ. % κάλυψης

1288,00

911,00 70,73

στρ. % κάλυψης

2817,7

1972 70

29,27

30,00

2092,00

ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

76,34

Κοινωφελείς χώροι

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

Πηγή - Ημερομηνία Καταγραφής

ΣΧΟΟΑΠ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2006

Πηγή - Ημερομηνία Καταγραφής

ΓΠΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 2010

Κοινόχρηστοι χώροι

Κοινωφελείς χώροι
556,00 9,33

Πηγή - Ημερομηνία Καταγραφής

ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων

Πολεοδομική Πληροφορία (παρατίθενται στοιχεία για τις δημοτικές ενότητες για τις οποίες υφίσταται σχεδιασμός αντίστοιχα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ)

Οικοδομήσιμοι χώροι

Κοινωφελείς χώροι

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

Οικοδομήσιμοι χώροι

Κοινόχρηστοι χώροι

ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κοινόχρηστοι χώροι

29,98

ΓΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΣύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

Οικοδομήσιμοι χώροι

Κοινόχρηστοι χώροι

Κοινωφελείς χώροι

ΣΧΟΟΑΠ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2006

31,51

Πηγή - Ημερομηνία Καταγραφής

Πηγή - Ημερομηνία Καταγραφής

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

ΔΕ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Οικοδομήσιμοι χώροι

Κοινόχρηστοι χώροι

Κοινωφελείς χώροι

157,30

377,00

Οικοδομήσιμοι χώροι

ΔΕ ΜΑΚΕΔΝΩΝ

ΣΧΟΟΑΠ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 2007
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στρ. % κάλυψης

Δημοτική Ενότητα

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΒΙΤΣΙΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ

ΜΑΚΕΔΝΩΝ

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.

Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.

Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.

Περιγραφή

Παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Καστοριάς (ΦΕΚ 412/Β/28-4-1977 και 667/Δ/21-11-1983 Χαρακτηρισμός ως χώρου με ιδιαίτερη ιστορική, λαογραφική, πολεοδομική 

αισθητική και αρχιτεκτονική σημασία που έχει ανάγκη από ιδιαίτερη κρατική προστασία) 

Τοπικά χαρακτηριστικά: Πρόκειται για τη περιοχή της πόλης που κατακλύζεται από τα παλιά αρχοντικά, τις εκκλησίες βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου καθώς και 

τους σκαλόδρομους και τα καλντερίμια, φτιαγμένα όλα από πέτρα με τα περισσότερα κτίρια να έχουν κριθεί διατηρητέα και να έχουν πλέον τη μέριμνα και φροντίδα της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.

Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.

Οικισμός Πολυκέρασου (Απ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/69514/1971/29.8.2006/ΦΕΚ1448/Β/3.10.2005 Χαρακτηρισμός ως "Ιστορικού τόπου" του οικισμού Πολυκέρασου Δ. Βιτσίου 

μεταγενέστερου του 1830).

Τοπικά χαρακτηριστικά:  Ιστορικός τόπος λόγω της αρχιτεκτονικής, λαογραφικής και εν γένει ιστορικής σημασίας του, με τα περισσότερα σπίτια κτισμένα από υλικά της 

περιοχής (πέτρα, ξύλο κτλ) στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο του 1949. Χαρακτηριστικό σημείο του χωριού η πλακόστρωτη πλατεία και ο Ι.Ν. του 

Αγίου Νικολάου).

Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.

Πηγή - Ημερομηνία Καταγραφής

Χώροι κυκλοφορίας

Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά 

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, 

Ενεργειακά Πάρκα

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων

Χώροι αστικού πρασίνου
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Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων, 

Ημερομηνία Καταγραφής

1. Λίμνη και Χερσόνησος 

Καστοριάς με κωδικό 

AT4011045 (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

2.502,80

2. Φαράγγι Κορομηλιάς με 

κωδικό AT4011042 (ΔΕ ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ)

7.072,10

3. Περιοχή Κρανιώνας, 

Χάλαρα, Παύλος Μελάς με 

κωδικό AT4011022 (ΔΕ 

ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ)

83.528,50

Εντυπωσιακό τοπίο που συντίθεται από σχεδόν εγκατελειμένους οικισμούς, τα 

σπίτια των οποίων είναι κυρίως πλινθόκτιστα, μοναδικά όσον αφορά το υλικό 

κατασκευής. Κάποιοι από τους οικισμούς έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως ενώ 

ορισμένοι κατοικούνται από λίγους μεγάλης ιδιαίτερα ηλικίας κατοίκους. 

Πανέμορφη διαδρομή ανάμεσα από δρυοδάση ή μεικτά δάση τα οποία 

διαδέχονται οι γεωργικές καλλιέργειες κοντά στους οικισμούς. Ο οικισμός του 

Παύλου Μελά με το σπίτι στο οποίο δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς καθώς και 

η ευρύτερη περιοχή των Κορεστείων συνδέονται με τα γεγονότα του 

Μακεδονικού Αγώνα και είναι ιστορικός τόπος.

Ένα φαράγγι που βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού Κορομηλιά και διασχίζεται 

από τον ποταμό Λαδοπόταμο, παραπόταμο του Αλιάκμονα. Οι βραχώδεις 

ασβεστολιθικές ορθοπλαγιές είναι διάσπαρτες από μικρά σπήλαια. Θάμνοι και 

διάφορα φυλλοβόλα δένδρα φυτρώνουν στα βράχια και στις όχθες του μικρού 

ποταμού. 

Τοπία Ιδιαίτερου 

Φυσικού Κάλλους

Σχόλια 

Στις όχθες της λίμνης υπάρχουν κατά τόπους παραλίμνια δάση με λεύκες, ιτιές, 

σκλήθρα, και καλλιέργειες. Στη χερσόνησο που προβάλλει μέσα στη λίμνη και 

στο λαιμό της είναι χτισμένη η πόλη της Καστοριάς και στη μέση της υπάρχει 

ένα μικρό βουνό, όπου φυτρώνουν θάμνοι και φρύγανα και χιλιάδες 

παρθενικοί κρίνοι. Η ύπαρξη των παρθενικών κρίνων (Lilium candidum) και 

άλλων σημαντικών φυτών δίνει, εκτός από την αισθητική, και οικολογική αξία 

σε αυτή τη χερσόνησο. Στον περίγυρο υπάρχει δρόμος και σκεπάζεται σε όλο το 

μήκος του από πλατάνια αποτελώντας τοπίο μοναδικής ομορφιάς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βάση Δεδομένων για την Ελληνική 

Φύση "ΦΙΛΟΤΗΣ" του ΕΜΠ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Διενεργεί επιτόπιες αυτοψίες για τη διαπίστωση της ορθής η μη εφαρμογής των μελετών οικοδομικών αδειών, καθώς και για την εξέταση των καταγγελλόμενων 

παρεμβάσεων

4. Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων σε περίπτωση αυτοφώρου ή μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

1. Έλεγχος των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.

5. Τήρηση αρχείων χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων ρυμοτομίας, όρων δόμησης, διαγραμμάτων εφαρμογής, Τεχνικών Εκθέσεων, Πινακίδων πράξεων 

τακτοποίησης και αναλογισμού εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, πράξεων εφαρμογής. 

2. Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου και επιβολής προστίμων αυθαιρέτων, ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία

4. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την  αποτελεσματική 

και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργειών αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι)

Δ/νση Πολεοδομίας- 

Τμήμα Τμήμα 

Ελέγχου Κατασκευών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

2. Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής.

4. Χορήγηση βεβαιώσεων επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου-Τμήμα 

Αποκομιδής 

Απορριμμάτων και 

Καθαρισμού 

Κοινοχρήστων 

Χώρων

3. Χορήγηση βεβαιώσεων για νομίμως υφιστάμενα κτίρια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού οικοπέδων αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων 

1. Παρακολούθηση της σύνταξης, έγκρισης και τροποποίησης πολεοδομικών μελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ )

5. Σύνταξη Πρωτοκόλλων κοινώς ετοιμόρροπων κτισμάτων.  

Δ/νση Πολεοδομίας-

Τμήμα 

Πολεοδομικών 

Εφαρμογών

2. Εξασφαλίζει την καθαριότητα των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

Δ/νση Πολεοδομίας- 

Τμήμα Έκδοσης 

Οικοδομικών Αδειών 

(Υπηρεσία Δόμησης 

μετά Ν. 4030/2011)

3.  Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης καθώς και για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή 

κατάσταση των κάδων και των απορριματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών. 

1. Προγραμματίζει, εισηγείται την εφαρμογή και διενεργεί των προγραμμάτων - δρομολογίων αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων- ανακυκλώσιμων υλικών -

περισυλλογής μεγάλων αντικειμένων, χειροκινήτων-οδοκαθαριστών -σάρωθρου.

1. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση αδειών δόμησης 

2. Αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και τήρηση όλα τα απαιτούμενων σχετικών στατιστικά στοιχεία και αρχείων των 

οικοδομικών αδειών.

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 02: Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής σελ. 80

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



6. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα).

3. Διαχείριση των καυσίμων-λιπαντικών ανταλλακτικών.

3. Μεριμνά για τον καθορισμό, σχεδιασμό και σύνταξη της απαιτούμενης φυτοτεχνικής μελέτης, έργων διαμόρφωσης πλατειών, αλσών, δενδροστοιχιών, πεζοδρομίων σε 

συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Επίβλεψη συγκοινωνιακών,  υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

2. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου. 

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου

2. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή του Δήμου. 
Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου-Τμήμα 

Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής 

Προστασίας

6. Συνεργασία με άλλους φορείς για την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 

4. Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία  των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των 

υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών 

οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των 

χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου. 

1. Διαχειρίζεται,  προγραμματίζει, μελετά και εισηγείται την κίνηση όλων των οχημάτων του Δήμου. 

5. Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες προμηθειών για τον έγκαιρο εφοδιασμό του Δήμου με τους απαραίτητους σπόρους, φυτά, θάμνους, δενδρύλλια, 

εργαλεία,μηχανήματα, ανταλλακτικά, λιπάσματα.

1.Εκπόνηση/επίβλεψη μελετών συγκοινωνιακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας,ηλεκτροφωτισμός οδών, οδοσήμανση, 

κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων, αγροτική οδοποιία, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων, υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος, κατασκευή 

λιμνοδεξαμενών κ.λπ.).

4. Επιμελείται την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανικών μέσων.

5. Οργάνωση και προετοιμασία του προσωπικού του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου-Τμήμα 

Συντήρησης 

Πρασίνου

2. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα).συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Τμήμα 

Συγκοινωνιών, 

Υδραυλικών και 

Εγγειοβελτιωτικών 

Έργων 

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου-Τμήμα 

Διαχείρισης και 

Συντήρησης 

Οχημάτων- 

Αποθήκης και 

Διαχείρισης Υλικών 

3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες 

υπηρεσίες.

4. Συντάσσει τις μελέτες προμηθειών εξοπλισμού και συντήρησης έργων πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

3.  Συνταξη μελετών προμηθειών, εργασιών σε αντικείμενα αρμοδιότητας του.

1.Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων 

πρασίνου του Δήμου.
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1.Εκπόνηση/επίβλεψη μελετών έργων συντήρησης υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων, έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των  κοινοχρήστων 

χώρων, των συγκοινωνιακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και έργων συντήρησης, επισκευής βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και 

γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου, του φωτισμού για την ανάδειξη 

των δημοτικών κτιρίων, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων (ανελκυστήρες, εγκαταστάσεις και δίκτυα, φωτισμού,  τηλεφωνίας, 

υπολογιστών, θέρμανσης, ψύξης στην περιοχή του Δήμου.

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Τμήμα 

Συντήρησης Κτιρίων, 

Υποδομών, Δικτύων-  

 Συγκοινωνιών και 

Κυκλοφορίας

8. Χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων ιδιωτικών ανελκυστήρων, αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων και φωτεινών επιγραφών  

στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. Αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών, 

χορήγηση/έκδοση άδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, επαγγέλματος οδικού μεταφορέα 

επιβατών και εμπορευμάτων, εκγυμναστών, ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων 

επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, διενέργεια επιθεωρήσεων ηλεκτρολογικών ελέγχων, 

χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), παρακολούθηση και  έλεγχος Κέντρων 

Ελέγχου Καυσαερίων  και τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων, θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων, 

παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης των  ανωτέρω άδειών και εισήγηση για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. 

ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).

5. Τοποθέτηση  πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πληροφοριακών πινακίδων

3. Σύνταξη μελετών προμηθειών/εργασιών σε αντικείμενα της αρμοδιότητας του.

 5. Επίβλεψη έργων/εργασιών  συντήρησης  Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων . 

3. Επίβλεψη έργων Η/Μ  εγκαταταστάσεων, σηματοδότησης και Η/Μ εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται σε κτιριακά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά, ειδικά έργα κλπ. 

1. Εκπόνηση/επίβλεψη μελετών έργων επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, του δικτύου φωτεινής  τοδότησης 

για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της 

περιοχής.

2. Εκπόνηση/επίβλεψη μελετών  σχετικών με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας του, οι οποίες ενσωματώνονται στις αντίστοιχες μελέτες συγκοινωνιακών, υδραυλικών, 

κτιριακών ειδικών έργων κ.λπ.

2. Επίβλεψη κτιριακών και ειδικών έργων.

1. Εκπόνηση/επίβλεψη μελετών κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων) καθώς και μελετών έργων  

διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, 

αθλητικοί  ώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.).

7. Καθορισμός εσωτερικού χρώματος των TAXI , των αστικών γραμμών των λεωφορείων (αφετηρία, διαδρομές, στάσεις, τέρμα).

4. Σύνταξη μελετών προμηθειών αντικειμένων αρμοδιότητας του.

6. Μέριμνα για απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικ

ών Έργων, 

Σηματοδότησης και 

Εγκαταστάσεων

7. Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων, τήρηση σχετικού αρχείου 

3. Σύνταξη μελετών προμηθειών/εργασιών σε αντικείμενα της αρμοδιότητας του.

2. Επίβλεψη έργων συντήρησης αντικειμένων αρμοδιότητας του.

6. Σύνταξη/επίβλεψη ενεργειακών μελετών και έργων (εξοικονόμηση ενέργιας, ενεργειακή διαχείριση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων)

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Τμήμα 

Κτιριακών και 

Ειδικών Έργων

4. Έκδοση αδειών τομής δημοτικών οδών.
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Α/Α

Tοπικοί 

Oργανισμοί 

Eγγείων 

Bελτιώσεων 

Κέντρο 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης

Δημοτική 

Ανώνυμη Εταιρεία 

Λατομικών και 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

"ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε."

2. Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καστοριάς  με κατασκευή έργων

1. Εκμετάλλευση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων δομικών υλικών και των παραγώγων αυτών

Υποδέχεται και εκπαιδεύει ομάδες μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε θεματικές ενότητες σχετικές με τον κύκλο του νερού, την ενέργεια, την λίμνη ως 

οικοσύστημα κτλ. Διαθέτει την δυνατότητα διαμονής των ομάδων και δημιουργεί μια αξιόλογη κίνηση μαθητικού τουρισμού.

5. Εκμετάλλευση του ξενώνα Πολυκάρπης

Η λειτουργία και η σύσταση των ΤΟΕΒ καθορίζεται σύμφωνα με τον Ν. 3881 ως αναγκαστικών συνεταιρισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών με ανταποδοτική λειτουργία. 

Τα μέλη των ΤΟΕΒ είναι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, οι οποίοι και εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και το διοικητικό συμβούλιο. Οι οικονομικοί πόροι των οργανισμών 

προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές των μελών τους και όχι από κρατικές επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, ο ετήσιος προϋπολογισμός και απολογισμός των ΤΟΕΒ 

υπόκειται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σχετικούς ελέγχους από την εντεταλμένη οικονομική επιθεώρηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση του «Καλλικράτη» η εποπτεία των ΤΟΕΒ μεταβιβάζεται στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων 

των οποίων λειτουργούν.

Στην περιοχή του Δήμου λειτουργούν ΤΟΕΒ Βασιλειάδας, Κορησού-Λιθιάς, Βυσσινιάς-Οξυάς, Κορομηλιάς--Κολοκυνθούς, Κορεστείων, Αλιάκμονα. Επίσης υπάρχει ένα 

αρδευτικό δίκτυο στη Μεταμόρφωση που το διαχειρίζεται ο Δήμος.

Λειτουργία συντήρηση του πλοιαρίου ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

2. Συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα επενδύσεων συναφών με το πρωτογενές αντικείμενο της εταιρείας

Συντήρηση ανάδειξη της Σπηλιάς Δράκου και του περιβάλλοντος χώρου

1. Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και 

αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας της

4. Εκτέλεση μικροέργων σχετικών με το πρωτογενές αντικείμενο παραγωγής της εταιρείας

3. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που θα τεθεί σε παραχώρηση με κάθε τρόπο από τον Δήμο Καστοριάς 

6. Λειτουργία-εκμετάλλευση του πλοιαρίου «Ολυμπία»

7. Εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Οικομουσείου του Λιμναίου Οικισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟYΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧH ΚΑΙ ΕΠΗΡΕAΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δημοτική 

Επιχείρηση 

Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης 

Καστοριάς 

(ΔΕΥΑΚ)

3. Εξασφάλιση χρηματοδότησης καινούριων έργων από επιδότηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, δανειοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, 

καθώς και με ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της επιχείρησης από το Νόμο 

Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

Δήμου Καστοριάς 

"ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"
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3. Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας - ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

1.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος

και Υποδομών για τη διαχείριση της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίμνης Καστοριάς)

3. Με την ΑΝΚΑΣ για την εκπόνηση μελετών (άρθρο 268 ν.3463/06)

Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

Δήμου Καστοριάς 

"ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών

1. Επιτροπές ΣΧΟΠ-εκδίκασης αυθαιρέτων.

2.Περιφερειακή Διοίκηση Καστοριάς 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημοτική 

Ανώνυμη Εταιρεία 

Λατομικών και 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

"ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε."

2. Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς για τη επίβλεψη των έργων αποχέτευσης που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Δημοτική 

Επιχείρηση 

Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης 

Καστοριάς 

(ΔΕΥΑΚ)

1. Συνεργασία με τον όμορο Δήμο Ορεστίδος για τη δημιουργία πάρκου γεωτρήσεων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υδρευτικές ανάγκες των οικισμών των νέων δήμων.

Συνεργασία με την Α.Ν.ΚΑΣ Α.Ε στο πλαίσιο προγραμμάτων (leader)

1. Τεχνική υποστήριξη όμορων Δήμων (Νεστόριο) για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ (άρθρ 22 ν.3614/2007 και άρθρ. 99 ν.3852/10)

2. Με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (Προγραμματική Σύμβαση άρθρ. 225 ν.3463/06, 100 ν.3852/10 ) για την μελέτη έργων εξυγίανσης λίμνης Καστοριάς.

Δ/νση Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου

Δ/νση 

Πολεοδομίας
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ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τομέας

Φυσικού 

Περιβάλλοντος

Δυνατότητες

Περιορισμοί Ευκαιρίες

1. Ευτροφισμός της λίμνης.

2. Ρύπανση που προέρχεται από τη γεωργία (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, συσκευασίες κλπ)

3. Αυθαίρετη επέκταση αγροτικών καλλιεργειών (αποψιλώσεις, εκχερσώσεις) η οποία 

συνδέεται και με καταλήψεις αγροτικών δρόμων και επιχωματώσεις αρδευτικών 

αυλακίων. 

4. Ανάγκες προστασίας και ανάδειξης ποταμού Αλιάκμονα και παραποτάμων

5. Παράνομες αμμοληψίες από κοίτες ρεμάτων.

6. Παράνομες απορρίψεις σκουπιδιών και μπαζών. 

7. Παράνομη υλοτομία. 

8. Ελλειψη διαχειριστικών μελετών δημοτικών δασών. 

9. Έλλειψη έργων υποδομής που αφορούν τη διαχείριση υδάτων στη λεκάνη απορροής 

της λίμνης Καστοριάς (αρδευτικό-γεωτρήσεις, φράγματα-λιμνοδεξαμενές-αποθήκευση 

νερού)  

10. Κτιριακές εγκαταστάσεις - δίκτυο ΦΟΠ με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις

1. Καλή κατάσταση φυσικών πόρων εξαιρουμένης της λίμνης Καστοριάς. 

2. Συνεργασία με αρμόδιου φορείς της Β'θμιας Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης, 

προστασίας και εξυγίανσης της λίμνης Καστοριάς από πόρους του ΕΠΔΜ 2014-

2020.

3. Ωρίμανση δράσεων ανάδειξης/αναβάθμισης της παραλίμνιας περιοχής για 

την ένταξη τους στο ΕΠ ΔΜ 2014 -2012 η άλλα κοινοτικά προγράμματα. 

(παραλίμνιος πεζόδρομος ποδηλατόδρομος, εσωτερικός παραλίμνιος κ.α)

5. Ωρίμανση δράσεων αξιοποίησης δημοτικών δασών.

6. Προστασία, προβολή και ανάδειξη στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.

7. Ενημέρωση για τη σωστή διαχείριση κενών συσκευασιών αγροτικών 

προϊόντων

8. Ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων (Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΕ για 

την προστασία και αναβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος, εκπόνηση 

διαχειριστικών μελετών για την λεκάνη απορροής). 

9. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αντικατάσταση φωτιστικών δημοτικού 

φωτισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίων, επενδύσεις σε ΑΠΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1.Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των χρηστών. 

2. Έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα.

3. Εμπλοκή πολλών αρμοδίων φορέων στη διαχείριση της λίμνης.

4. Πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες απαραιτήτων εγκρίσεων για έργα.

1. Υλοποίηση δράσεων προστασίας/ανάδειξης/αναβάθμισης του 

περιβάλλοντος με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων.

2. Αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και πόρων για επενδύσεις σε ΑΠΕ, 

δράσεις μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
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Περιορισμοί

Τομέας 

Συντήρηση Πρασίνου

Ευκαιρίες

Δυνατότητες

1. Προγράμματα αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος (αισθητικές 

παρεμβάσεις βελτίωσης του πρασίνου, διαμορφώσεις, εξοπλισμοί 

κοινόχρηστων χώρων κλπ).

2. Καταγραφή - συστηματική παρακολούθηση / περιποίηση Δέντρων δήμου

3. Προώθηση του εθελοντισμού σε θέματα περιποίησης κοινόχρηστων χώρων

1. Στον καλλικρατικό δήμο οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και τα αστικά και περιαστικά 

δάση ανέρχονται σε έκταση 400 στρ. περίπου και ο αριθμός των κοιμητηρίων σε 40 με 

αποτέλεσμα η υφιστάμενη στελέχωση σε δενδροκηπουρούς, εργάτες και μηχανολογικό 

εξοπλισμό να μην επαρκεί ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες συντήρησης που 

έχουν προκύψει.

2. Σε πολλές περιπτώσεις οι υφιστάμενες δενδροστοιχίες κυρίως στην πόλη της Καστοριάς 

αποτελούνται από ακατάλληλα δένδρα που έχουν φυτευτεί στα πεζοδρόμια σε λάθος 

θέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα κυκλοφορίας των πεζών, των 

αναπήρων, κλπ, ενώ και οι ρίζες τους δημιουργούν επιφανειακούς όγκους ριζών ή και 

ανασηκώνουν τις τσιμεντόπλακες των πεζοδρομίων.

3. Ο κορεσμός του Δημοτικού Νεκροταφείου ΔΕ Καστοριάς και η κακή κατάσταση των 

κοιμητηρίων των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων.

Προβλήματα/ανάγκες

1. Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. Συμβολή φορέων - πολιτών στη διατήρηση του πρασίνου (αναδασώσεις , 

συντήρηση πρασίνου από συλλόγους, σχολεία)

1. Ελλειψη προσωπικού
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1. Μερίδα δημοτών εξακολουθεί να μην έχει περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση. 

2. Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων 

στο τομέα της καθαριότητας.

1. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για εξοπλισμό, ανακύκλωση.

2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος 

(ανακύκλωση-κομποστοποίηση, αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών) σε 

συνεργασία με σχολεία, ΚΠΕ και συλλόγους.

3. Συνεργασία με ΔΙΑΔΥΜΑ.

Περιορισμοί Ευκαιρίες

Προβλήματα/ανάγκες

Τομέας

Καθαριότητα

1. Ανανέωση εξοπλισμού με την προμήθεια σύγχρονων κάδων και 

απορριματοφόρων

2. Κάλυψη αναγκών με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

3. Αλλαγή θέσεων κάδων σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες

4. Εφαρμογή Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 

Καστοριάς

5. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα Ανακύκλωσης και 

Κομποστοποίησης

6. Αποκομιδή και ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ), (λευκών συσκευών και Η/Υ)

7. Αποκατάσταση χώρων εναπόθεσης μπαζών με περίφραξη και κατάλληλη 

σήμανση.

Δυνατότητες

1. Η μεγάλη γεωγραφική έκταση του καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς και ο μεγάλος όγκος 

σκουπιδιών απαιτούν πολλά δρομολόγια σε καθημερινή βάση.

2. Ανεπαρκές προσωπικό.

3. Ανάγκες για μηχανολογικό εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, σύγχρονους κάδους) 

4. Μη κατάλληλες θέσεις κάδων

5. Αναγκαιότητα συχνότερης πλύσης κάδων

6. Αναγκαιότητα συχνότερου καθαρισμού οδών

7. Μικρή συμμετοχή πολιτών στην ανακύκλωση

8. Παρά την αποκατάσταση χώρων εναπόθεσης μπαζών με περίφραξη και κατάλληλη 

σήμανση συνεχίζονται οι παράνομες απορρίψεις απορριμμάτων. 
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1. Αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους (ΕΠΔΜ 

2014-2012) 

2. Αξιοποίηση δυνατοτήτων διαβαθμιδικής συνεργασίας (Προγραμματικές 

συμβάσεις με Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς)

1. Ελλείψεις σε προσωπικό, πόρους και εξοπλισμό.

2. Καθυστερήσεις και περιορισμοί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων λόγω της 

οικονομικής κρίσης και της στενότητας πόρων σε εθνικό επίπεδο.

1. Σύνταξη μελετών για εκτέλεση αντίστοιχων έργων

2. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη συντήρηση υποδομών

3. Ολοκλήρωση κυκλοφοριακής μελέτης

4. Ενέργειες βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών - στάθμευσης

5. Ωρίμανση δράσεων προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας (πεζόδρομοι, 

διάδρομοι ΑμεΑ, ποδηλατόδρομοι)

Ευκαιρίες

Τομέας 

Δικτύων - Υποδομών

Προβλήματα/ανάγκες

1. Κακή κατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου (αστικού και αγροτικού). 

2. Ανάγκες συντήρησης του αστικού δικτύου των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων

3. Ανάγκες συντήρησης του δικτύου αγροτικών δρόμων

4. Ανάγκες βελτίωσης της σήμανσης του δημοτικού δικτύου (κατακόρυφης και οριζόντιας)

5. Ανάγκες βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Καστοριάς

6. Ανεπαρκές/υποτυπώδες δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

7. Αδυναμία εξυπηρέτησης των ωφελούμενων χρηστών (ΑμεΑ, ποδηλάτες, πεζοί).

8. Παλαιομένα δίκτυα φωτισμού - ανάγκες επισκευής η αντικατάστασης των δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών

9. Ελλειψη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Δυνατότητες

Περιορισμοί
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1. Εισαγωγή και η αξιοποίηση της τεχνολογίας ΤΠΕ για τον έλεγχο των δικτύων.

2. Ενδυνάμωση διαδημοτικών συνεργασιών και επέκτασή τους και σε άλλες 

αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες.

3. Η Νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Ελληνική)  επιβάλλει πλήρη αντιμετώπιση των 

λυμάτων των οικιστικών περιοχών και  πλήρη αδρανοποίηση της λάσπης ή 

παραγωγή υλικού κατάλληλου στη γεωργία .

4. Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ)

Τομέας

Ύδρευση- 

Αποχέτευση

Ευκαιρίες

1. Οικισμοί χωρίς δίκτυα αποχέτευσης, ή μη συνδεδεμένοι με Ε.Ε.Λ.

2. Ανάγκες εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων Ε.Ε.Λ.

3. Προβληματικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων

4. Μεγάλος αριθμός κακοκατασκευασμένων υδατοδεξαμενών. 

5. Οικισμοί με παλαιομένα δίκτυα ύδρευσης με μεγάλες απώλειες.

6. Ελλείψεις σε προσωπικό.

ΔυνατότητεςΠροβλήματα/ανάγκες

1. Πρόγραμμα επισκέψεων ειδικών συνεργείων για τον έλεγχο και την 

συντήρηση των αντλιοστασίων αποχέτευσης και του δικτύου ακάθαρτων 

υδάτων.

2. Βελτίωση και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

3. Συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.  

4. Αντικατάσταση παλιών/κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, 

αποχέτευσης, σύνδεσης με τις Ε.Ε.Λ. και αντικαταστάσεις Η/Μ εξοπλισμού.

Περιορισμοί
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Τομέας 

Πολεοδομίας - 

Οικιστικού 

Περιβάλλοντος

1. Έλλειψη μέσων χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου (GIS – Ψηφιοποίηση γεωχωρικών 

δεδομένων).  

2. Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση εκπονούμενων μελετών (Γ.Π.Σ.- ΣΧΟΟΑΠ – Πράξεις 

Εφαρμογής – Αναθεωρήσεις εγκεκριμένων σχεδίων – Υλοποίηση πολεοδομικών μελετών) 

που συντελούν σε πλήρη στασιμότητα οικοδομικής δραστηριότητας στις περιοχές 

επεκτάσεων ορισμένων οικισμών (Πολυκάρπη, Χιλιοδέντρο) 

3. Αδυναμία επακριβούς καθορισμού κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστων δρόμων και 

κοινοτικών ή δημόσιων εκτάσεων λόγω έλλειψης εγκεκριμένων σχεδίων σε ορισμένους 

οικισμούς 

4. Αυθαίρετη δόμηση. 

5. Ανεξέλεγκτη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων. 

6. Φθορά, καταστροφή, παλαίωση, ακαταλληλότητα υλικών, μη λειτουργικός σχεδιασμός 

κοινόχρηστων υποδομών (πάρκων, πλατειών, πεζοδρομίων)

7. Αυθαίρετες καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων

8. Αλλοίωση και καταστροφή διατηρητέων κτιρίων.

9. Αδυναμία διάσωσης/ανάδειξης/προβολής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

10. Αδυναμία ένταξης των υπαρχόντων διατηρητέων κτιρίων στο σύνολο των κοινωφελών 

υποδομών με την επανάχρηση τους. 

11. Μεγάλος πληθυσμός αδέσποτων ζώων στους οικισμούς του δήμου

1. Δημιουργία ψηφιακών βάσεων γεωχωρικών δεδομένων ως εργαλείο 

χωροταξικού σχεδιασμού και περαιτέρω αναβάθμισης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε συνεργασία με τον ΟΚΧΕ

2. Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών (GIS) στον αστικό ιστό της πόλης της Καστοριάς.

3. Ολοκλήρωση των εκπονούμενων Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στις Δ.Ε. Μακεδνών, 

Μεσοποταμίας, Αγ. Αναργύρων και των Γ.Π.Σ. στις Δ.Ε. Αγ. Τριάδος και 

Καστοριάς με σκοπό τον περιορισμό της άναρχης δόμησης στις εκτός σχεδίου 

περιοχές και την οργάνωση δραστηριοτήτων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κλπ). Εκπόνηση μελετών και για τις 

λοιπές Δ.Ε.

4. Ολοκλήρωση διαδικασιών έγκρισης  και αναθεώρησης του σχεδίου πόλης της 

Καστοριάς που αφορά στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης

5. Ωρίμανση δράσεων ανάδειξης / αναβάθμισης παραδοσιακών οικισμών, 

κοινόχρηστων υποδομών, συντήρησης των διατηρητέων δημοτικών κτιρίων και 

άλλων υποδομών για την ένταξη τους σε προγράμματα. 

7. Σύνταξη κανονισμού εκμίσθωσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων

8. Εφαρμογή διατάξεων για αυθαίρετη δόμηση η αυθαίρετη κατάληψη 

δημοτικών εκτάσεων

9. Αδειοδότηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων

10. Ευαισθητοποίηση πολιτων για υιοθεσία αδέσποτων ζώων

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες
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Τομέας 

Πολεοδομίας - 

Οικιστικού 

Περιβάλλοντος

Ευκαιρίες

1. Οδηγία INSPIRE και νόμος Ν. 3882/2010 – Συνεργασία με ΟΚΧΕ

2. Ολοκλήρωση καθορισμού των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης σε όλη 

την περίμετρο της λίμνης.

3. Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς (υπουργεία – υπηρεσίες περιφέρειας 

και αποκεντρωμένης διοίκησης, μελετητικά γραφεία).

4. Αξιοποίηση της Απόφασης 10237/3/12-3-10 της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου 

για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στους οικισμούς 

κάτω των 2000 κατοίκων.

5. Προσχέδιο νόμου για την ίδρυση και λειτουργία γραφείων 

επαναχωροθέτησης σε προβληματικές περιοχές που λειτουργεί το εθνικό 

κτηματολόγιο.

Προβλήματα στη λειτουργία του εθνικού κτηματολογίου: συντάχθηκε με επιστημονικά μη 

ορθό τρόπο με αποτέλεσμα για τις περιοχές του δήμου που λειτουργεί (Καστοριά, 

Δισπηλιό, Μαυροχώρι, Αμπελόκηποι, Λεύκη, Πολυκάρπη, Μεσοποταμία),να υπάρχουν 

τόσο τεχνικά σφάλματα όσο και σφάλματα στις εγγραφές των ιδιοκτησιών.

Περιορισμοί
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεμα αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Δήμου Καστοριάς που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υψηλή ποιότητα ζωής και το οποίο με ορθολογική

διαχείριση μπορεί να λειτουργήσει ως υποδοχέας ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικού τουρισμού. Η ποιότητα του φυσικού

περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής θεωρείται εξαιρετική, με εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και ύπαρξη θεσμοθετημένων περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας. Η κατάσταση των φυσικών

πόρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές καλή, εξαιρουμένης της λίμνης Καστοριάς που κατά περιόδους και ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες

παρουσιάζει έντονα φαινόμενα ευτροφισμού. Πέραν αυτού, οι κυριότερες απειλές για τους φυσικούς πόρους της περιοχής, που σχετίζονται άμεσα με τον ΟΤΑ, συνίστανται στην μη ορθολογική

χρήση υδατικών πόρων, στην αυθαίρετη επέκταση αγροτικών καλλιεργειών και στις παράνομες σημειακές απορρίψεις σκουπιδιών - μπαζών αλλά και αμμοληψίες από κοίτες ρεμάτων.

Προβλήματα προκύπτουν επίσης από την αυθαίρετη δόμηση, την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων ενώ και το δασικό κεφάλαιο

πλήττεται από την παράνομη υλοτομία και την έλλειψη διαχειριστικών μελετών για ορισμένα από τα δημοτικά δάση. Στον αντίποδα αυτών των μειονεκτημάτων οι δυνατότητες του Δήμου

απορρέουν από την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραλίμνιας περιοχής, την προστασία, προβολή και ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, την

ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων αλλά και την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Παράγοντες όπως οι καθυστερήσεις στη διαμόρφωση

θεσμικού πλαισίου διαχείρισης-προστασίας, οι επικαλύψεις και η ασάφεια στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, η αδυναμία συντονισμού τους αλλά και η έλλειψη ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα μπορεί να περιορίζουν τις δυνατότητες αυτές, ο Δήμος όμως μέσω αξιοποίησης ευκαιριών μπορεί να πετύχει την αναβάθμιση του περιβάλλοντος

και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τέτοιες ευκαιρίες προέρχονται από την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την υλοποίηση δράσεων προστασίας και ανάδειξης των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων του Δήμου Καστοριάς καθώς και για επενδύσεις σε ΑΠΕ, δράσεις μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. 

Ο θεματικός τομέας «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, όπως αυτοί προέκυψαν από τις συνενώσεις του Καλλικράτη καθώς οι νέοι

δήμοι έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και κεντρικό ρόλο, σε ζητήματα όπως η περιβαλλοντική προστασία, η διαχείριση απορριμμάτων και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Ειδικότερα ο τομέας του

Περιβάλλοντος εμπλουτίζεται με μία σειρά σημαντικών αρμοδιοτήτων άμεσης άσκησης που επικεντρώνονται στην έκδοση και έλεγχο οικοδομικών αδειών, σε εντοπισμένες πολεοδομικές

εφαρμογές καθώς και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων ενώ περιλαμβάνονται και πρόσθετες αρμοδιότητες, που σχετίζονται με τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου, τις

εργασίες σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού, τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων και των κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και άλλες

δικαιοδοσίες που συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία των πόλεων. Τα πεδία αυτά επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των δημοτών με αποτέλεσμα οι όποιες δυσλειτουργίες ανακύπτουν, να

καθίστανται άμεσα αντιληπτές από αυτούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζοντας τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες οφείλει να έχει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση και διαφύλαξη του τοπικού

φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για  την ολοκληρωμένη διαχείριση του.

Ο Δήμος Καστοριάς δραστηριοποιείται σημαντικά στο τομέα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με μεταφερόμενη τεχνογνωσία από τον πρώην Δήμο Καστοριάς για την προετοιμασία

και ωριμότητα έργων προς ένταξη σε κοινοτικές χρηματοδοτικές πηγές αλλά και σημαντική εμπειρία και έργο σε θέματα αστικών αναπλάσεων, τεχνικών έργων, διαχείρισης απορριμμάτων,

υποδομών και δικτύων, επιδίωξη του Δήμου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επέκτασης των υπηρεσιών στον συγκεκριμένο τομέα. 
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Αλληλένδετος με το περιβάλλον είναι και ο τομέας της καθαριότητας ο οποίος κατέχει εξέχουσα θέση στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Καστοριάς. Τα μειονεκτήματα σε αυτόν

ξεκινούν από την μεγάλη γεωγραφική έκταση του διευρυμένου δήμου και τον μεγάλο όγκο σκουπιδιών που συσσωρεύονται και συντελούν στην ανάγκη καθημερινής αποκομιδής και επέκτασης

των γραμμών αποκομιδής απορριμμάτων. Το προσωπικό αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προχωρά στην πρόσληψη εποχιακού προσωπικού. Ένα

άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι και οι ακατάλληλες θέσεις των κάδων απορριμμάτων, για τις οποίες υφίσταται ανάγκη διαμόρφωσης των σημείων χωροθέτησης προκειμένου να πληρούν τις

απαραίτητες προδιαγραφές. Ως θετικά στοιχεία πρέπει να επισημανθούν η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, η ανανέωση του εξοπλισμού

καθαριότητας με την προμήθεια επαρκούς αριθμού κάδων, ο συστηματικός καθαρισμός ρεμάτων και η αποκατάσταση χώρων εναπόθεσης μπαζών με περίφραξη και κατάλληλη σήμανση. Βέβαια

παρότι οι ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων χαρακτηρίζονται σήμερα ανενεργοί, συνεχίζεται η σποραδική απόρριψη ποσοτήτων γεγονός που συντηρεί κινδύνους υποβάθμισης και

συνδέεται με το έλλειμμα περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης μερίδας δημοτών. Στους εξωγενείς περιορισμούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι διαρκώς αυστηρότερες απαιτήσεις

της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για υιοθέτηση καλών πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας όπως η κομποστοποίηση. Τέλος αναφορικά με

τις μελλοντικές ευκαιρίες αυτές προκύπτουν από την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ καθώς η ανακύκλωση τυγχάνει ιδιαίτερης αποδοχής από την ΕΕ για την χρηματοδότηση ανάλογων έργων

αλλά και από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα σχολεία, το ΚΠΕ και συλλόγους.

Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισής του, προτεραιότητα για το Δήμο Καστοριάς αποτελεί και η συντήρηση πρασίνου. Στόχος είναι αφενός η διαφύλαξη και

ανάδειξη του υφιστάμενου πρασίνου και αφετέρου, η περαιτέρω ενίσχυσή του. Στο τομέα αυτό τα κυριότερα προβλήματα προκύπτουν και πάλι από το διευρυμένο μέγεθος του καλλικρατικού

δήμου και τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της αρμόδιας υπηρεσίας σε εργατικό δυναμικό αλλά και μηχανολογικό εξοπλισμό. Σημαντικό πρόβλημα επίσης

συνιστούν, κυρίως στην πόλη της Καστοριάς, οι υφιστάμενες δενδροστοιχίες οι οποίες αποτελούνται από ακατάλληλα δένδρα που έχουν φυτευτεί σε λάθος θέσεις στα πεζοδρόμια με

αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα κυκλοφορίας των πεζών καθώς οι ρίζες τους δημιουργούν επιφανειακούς όγκους ριζών ή και ανασηκώνουν τις τσιμεντόπλακες των πεζοδρομίων.

Μεταξύ των δυνατοτήτων καταγράφονται η εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος όπως αισθητικές παρεμβάσεις βελτίωσης του πρασίνου, διαμορφώσεις,

εξοπλισμοί κοινόχρηστων χώρων κλπ και η προσπάθεια καταγραφής και κωδικοποίησης των δέντρων του Δήμου, με προτεραιότητα στα αυτόχθονα είδη, προκειμένου να ξεκινήσει εξειδικευμένη

φροντίδα τους. Οι ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ καθοριστικής σημασίας είναι και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και

των φορέων του Δήμου οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση του πρασίνου μέσα από δράσεις αναδασώσεις σε συνεργασία με συλλόγους, σχολεία κτλ.
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Ένας από τους βασικότερους φυσικούς πόρους είναι και ο χώρος, του οποίου ο σχεδιασμός αποτελεί εκ των πραγμάτων μια πολιτική παρέμβασης, αφού μπορεί να επιδράσει στην αειφορία. Ο

ορθός σχεδιασμός του οικιστικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην λειτουργική κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο, ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες, να ελαχιστοποιούνται οι

μεταξύ τους συγκρούσεις και να εξυπηρετούνται οι ποικίλοι στόχοι που υπαγορεύονται από το δημόσιο συμφέρον. Πρωταρχικός λοιπόν στόχος του Δήμου στον τομέα του οικιστικού

περιβάλλοντος είναι η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και η προσαρμογή του στα όρια του νέου Δήμου. Προβλήματα προκύπτουν από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση

εκπονούμενων μελετών (Γ.Π.Σ.- ΣΧΟΟΑΠ – Πράξεις Εφαρμογής – Αναθεωρήσεις εγκεκριμένων σχεδίων – Υλοποίηση πολεοδομικών μελετών) που συντελούν σε πλήρη στασιμότητα οικοδομικής

δραστηριότητας στις περιοχές επεκτάσεων ορισμένων οικισμών, από την αδυναμία επακριβούς καθορισμού κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστων δρόμων και κοινοτικών ή δημόσιων εκτάσεων

λόγω έλλειψης εγκεκριμένων σχεδίων σε κάποιους οικισμούς αλλά και από την ανυπαρξία σχεδιασμού προστασίας ευαίσθητων περιοχών (Λίμνη Καστοριάς). Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα σε

επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου σχετίζονται με την έλλειψη συστήματος καταγραφής και αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας αλλά την έλλειψη μέσων χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου (GIS –

Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων). Από την άλλη πλευρά θα μπορούσαν, σε συνεργασία με τον ΟΚΧΕ και την επιτροπή ΚΟΣΕ του Δήμου, να δημιουργηθούν ψηφιακές βάσεις γεωχωρικών

δεδομένων ως εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού και περαιτέρω αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ν. 3882/2010 και να εκπονηθεί μελέτη για τη δημιουργία

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) στον αστικό ιστό της Καστοριάς. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η ολοκλήρωση των εκπονούμενων Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στους Καποδιστριακούς

Δήμους Μακεδνών, Μεσοποταμίας, Αγ. Αναργύρων και των Γ.Π.Σ. στους Δήμους Αγ. Τριάδος και Καστοριάς, μέσω των οποίων ο Δήμος αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο των

χρήσεων γης, τον περιορισμό της άναρχης δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές και την οργάνωση δραστηριοτήτων. Παράλληλα βέβαια ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών

και για τις υπόλοιπες πλέον δημοτικές ενότητες Βιτσίου, Κορεστίων και Καστρακίου. Επίσης ως ιδιαίτερα θετική κρίνεται και η δημιουργία τμήματος δημοτικής περιουσίας και κτηματολογίου

στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο θα πρέπει να στελεχωθεί και να εξοπλιστεί καταλλήλως προκειμένου να προχωρήσει στην άμεση καταγραφή και αποτύπωση της

δημοτικής περιουσίας με σκοπό την άμεση αξιοποίησή της. Ως ευκαιρίες εντοπίζονται οι αλλαγές που επήλθαν με τον «Καλλικράτη» σε αρμοδιότητες φορέων, οι οποίες θα πρέπει να

αξιοποιηθούν ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης της αναθεώρησης του σχεδίου πόλης της Καστοριάς που αφορά στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης, με σκοπό την καλύτερη

εξυπηρέτηση των πολιτών και την εισροή εσόδων στα ταμεία του δήμου από την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Επιπλέον θεσμικές ευκαιρίες απορρέουν από την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE και

τον Νόμο 3882/2010 που αφορά στην δημιουργία της «Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και στην Εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου προς τις διατάξεις με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ της

14ης Μαρτίου 2007», την Απόφαση 10237/3/12-3-10 της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων αλλά

και το προσχέδιο νόμου για την ίδρυση και λειτουργία γραφείων επαναχωροθέτησης σε προβληματικές περιοχές που λειτουργεί το εθνικό κτηματολόγιο. Σε σχέση με το τελευταίο σε πολλές

περιοχές του δήμου (Καστοριά, Δισπηλιό, Μαυροχώρι, Αμπελόκηποι, Λεύκη, Πολυκάρπη, Μεσοποταμία) που λειτουργεί το εθνικό κτηματολόγιο, υπάρχουν τόσο τεχνικά σφάλματα όσο και

σφάλματα στις εγγραφές των ιδιοκτησιών.

Το θέμα των τεχνικών έργων και των δικτύων αποτελεί υπόθεση ζωτικής σημασίας για το Δήμο Καστοριάς. Η ποιότητα ζωής των δημοτών εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ολοκλήρωση

των παρεμβάσεών στην ύδρευση και την αποχέτευση, στις μεταφορές αλλά και γενικότερα στις υποδομές. Ξεκινώντας από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ως αρνητικά δεδομένα της υφιστάμενης

κατάστασης καταγράφονται οι ελλείψεις σε δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων σε πολλούς οικισμούς και η μη σύνδεση τους με Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), τα προβληματικά

μηχανολογικά των αντλιοστασίων προώθησης λυμάτων και η έλλειψη δικτύων σύνδεσης αλλά και ο μεγάλος αριθμός κακοκατασκευασμένων υδατοδεξαμενών και η κακή ηλεκτρομηχανολογική

κατάσταση αντλιοστασίων ύδρευσης. Θετικά στοιχεία αποτελούν οι συχνές επισκέψεις ειδικών συνεργείων για τον έλεγχο και την συντήρηση των αντλιοστασίων αποχέτευσης και του δικτύου

ακάθαρτων υδάτων ενώ περαιτέρω δυνατότητες προκύπτουν από την βελτίωση και συντήρηση των Ε.Ε.Λ., την συντήρηση και αποκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων

αλλά και από την εκπόνηση μελετών που αφορούν έλεγχο διαρροών και τηλεμετρία, εξορύξεις στο πάρκο γεωτρήσεων, τη βελτίωση του αντλιοστασίου και αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού

πηγής «Μπέης Μπουνάρ» και έργα για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες. Οι εξωγενείς παράγοντες που γεννούν ευκαιρίες για το Δήμο που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι η εισαγωγή

και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ΤΠΕ για τον έλεγχο των δικτύων, η ενδυνάμωση διαδημοτικών συνεργασιών και η επέκτασή τους σε αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες, η εθνική και

κοινοτική νομοθεσία η οποία επιβάλλει πλήρη αντιμετώπιση των λυμάτων των οικιστικών περιοχών και πλήρη αδρανοποίηση της λάσπης ή παραγωγή υλικού κατάλληλου στη γεωργία και

βέβαια η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση έργων.
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Σε θέματα οδικών μεταφορών και προσβασιμότητας, απαιτείται αναβάθμιση και επέκταση του οδικού δικτύου, αστικού επαρχιακού-ενδοδημοτικού και υπερτοπικού, αλλά και η αντιμετώπιση

βασικών ελλείψεων όπως οι αδυναμίες στην κυκλοφορία ΑμεΑ. Κρίσιμο είναι επίσης και το ζήτημα αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη της Καστοριάς, σε συνδυασμό με

δράσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος στάθμευσης. Υπάρχουν ακόμη ανάγκες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των σηματοδοτών, ανάγκες αντιπλημμυρικής

προστασίας ενώ επιπλέον πολλά από τα κοιμητήρια βρίσκονται σε κακή κατάσταση και αντιμετωπίζουν προβλήματα κορεσμού. Ως ανασταλτικούς παράγοντες που επιτείνουν τα προβλήματα

στον τομέα αυτό εντοπίζονται οι ελλείψεις σε προσωπικό, πόρους και εξοπλισμό που αντιμετωπίζει ο δήμος αλλά και οι καθυστερήσεις και οι περιορισμοί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση

έργων λόγω της οικονομικής κρίσης και της στενότητας πόρων σε εθνικό επίπεδο. Οι λύσεις που απορρέουν από τον Δήμο είναι η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, η αξιοποίηση

προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και η παροχή υπηρεσιών από αναδόχους ενώ ευκαιρίες προκύπτουν από την ένταξη έργων υποδομών και δικτύων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

και το δεύτερο στα:

   •  Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της δικτύωσης πόλης υπαίθρου

   •  Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό, βελτίωση συγκοινωνίας

   •  Κατασκευή - Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων

   •  Κατασκευή - Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

   •  Επέκταση - Βελτίωση - Συντήρηση δικτύων ύδρευσης

   •  Επέκταση - Βελτίωση λοιπών δικτύων

   •  Αναπλάσεις παραδοσιακών οικισμών και περιοχών

   •  Αναβαθμίσεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρόμων, σκαλοδρόμων, πεζοδρομίων

   •  Σύνταξη - Εγκριση ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Σχεδίων πόλεως, Αποτυπώσεις

   •  Δημιουργία εργαλείων πολεοδομικού ενδιαφέροντος

   •  Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου

   •  Προώθηση ανακύκλωσης

   •  Διαχείριση ογκωδών αντικειμένων

   •  Aποκατάσταση χώρων εναπόθεσης μπαζών

   •  Βελτίωση εγκαταστάσεων κυνοκομείου

   •  Βελτίωση φροντίδας - περίθαλψης αδέσποτων ζώων

Γενικά κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής είναι τα εξής:

   • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων

   • Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Τα παραπάνω Γενικά κρίσιμα ζητήματα αναλύονται στα κάτωθι ειδικά κρίσιμα ζητήματα και ειδικότερα το πρώτο στα:

   •  Προστασία - Αποκατάσταση Λίμνης Καστοριάς

   •  Ανάδειξη Λίμνης Καστοριάς

   •  Προστασία ποταμού Αλιάκμονα, παραποτάμων και ρεμάτων

   •  Πυροπροστασία

   •  Προστασία - ορθολογική αξιοποίηση των υπογείων υδάτων

   •  Διαχείριση Δημοτικών Δασών

   •  Ανάδειξη - αξιοποίηση αστικού - περιαστικού πρασίνου, αλσών και κοινόχρηστων χώρων

   •  Μείωση κατανάλωσης ενέργειας δημοτικών κτιρίων

   •  Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό και σε λοιπές εγκαταστάσεις του δήμου (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης)

   •  Παραγωγή Ενέργειας (ΑΠΕ, Τηλεθέρμανση)

   •  Προώθηση του Εθελοντισμού σε δράσεις επέκτασης - βελτίωσης του πρασίνου

   •  Ευαισθητοποίηση του Πολίτη σε θέματα ανακύκλωσης
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ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Δ.Ε.

 ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

(Περιφερειακά Ιατρεία) 7     1 1 0 0 1 2 1 1

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

αριθμός εξεταζόμενων

αριθμός συνταγογραφήσεων

(αφορά το 2015)
20757

40567

618

8242

678

4599

389

3422 16500

325

2289

248

1024

160

1558

1839

11113

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας 1 1

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

(23.060 νοσηλευθέντες 

στο Γενικό Νοσοκομείο 

Καστοριάς  για το 2015)

Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
0

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

Δημόσια Υγεία - Αγωγή Υγείας

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής 

της Δημόσιας Υγείας Δήμου 

Καστοριάς 

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

200

εμβολιασμοί

Βιβλιάρια Υγείας Ανασφαλίστων  602

Επωφελούμενοι 1330

Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Υγεία - Πρόνοια

Δημοτικές Ενότητες

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

Δήμου Καστοριάς

αφορά υπηρεσίες για 

το σύνολο του Νομού 

Καστοριάς

Αιτήσεις 1847

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών (προνοιακά  

επιδόματα για το 2015)
850

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών (έκτακτα επιδόματα)
0

ΚΑΠΗ (πλήθος δομών) 3 1 1 1

Αιτήσεις 300 130 100 200

Αριθμός αιτήσεων που 

ικανοποιήθηκαν 430 130 100 200

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (ΚΔΑΠ) 1 1

Αιτήσεις 52

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 52

 ΚΔΑΠ - ΜΕΑ 0

Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί 

17 (εκ των 

οποίων 2 

Βρεφονηπιακοί- 

15 Παιδικοί) 4 1 1

6 (4 Παιδικοί και 2 

Βρεφικοί)

0 0 1 2 2

Αιτήσεις

 (τα στοιχεία για τους παιδικούς 

αφορούν το 2015 και τα στοιχεία για 

τους βρεφονηπιακούς δίνονται ανά 

έτος) 342 90 22 14

116 αιτήσεις στους 4 

παιδικούς σταθμούς & 

90 αιτήσεις στους 2 

Βρεφονηπιακούς 

σταθμούς 8 40 52

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

(τα στοιχεία για τους παιδικούς 

αφορούν το 2015 και τα στοιχεία για 

τους βρεφονηπιακούς δίνονται ανά 

έτος)
286 90 22 14

116 ωφελούμενοι 

στους 4 παιδικούς 

σταθμούς & 60 

ωφελούμενοι στους 

Βρεφονηπιακούς  8 40 52

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος) 
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ΚΗΦΗ 0

Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

Δομές Ανοιχτής Φροντίδας 0

Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

Δομές Ψυχικής Υγείας

Αιτήσεις

Εντάξεις

Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ 0

Αιτήσεις

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών

Κινητές Μονάδες

Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας 0

Βοήθεια στο Σπίτι (Δομές) 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 731 70 90 50 210 52 67 53 66 73

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες)

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καστοριάς. Στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του πολιτικής για την υποστήριξη και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων του τοπικού πληθυσμού, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Καστοριάς με την απόφαση 432/11 προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσω του οποίου διατίθενται δωρεάν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης σε άπορους δημότες ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

διοργάνωσης συσσιτίων για τη διανομή φαγητού καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου υποστήριξης ανέργων και απόρων. Ο Δήμος απευθύνεται σε τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώσεις, βιομηχανίες και επιχειρήσεις τροφίμων  

προκειμένου να προμηθευτεί παρεχόμενα είδη τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012 μπορούν να προέρχονται από δωρεές και χορηγίες με τη δυνατότητα, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, της προμήθειάς τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Με την απόφαση 34/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς ιδρύθηκε Κοινωνικό Ιατρείο και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 

ανασφαλίστων και απόρων δημοτών.

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 03: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός Αθλητισμός σελ. 99

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



Πλήθος Σύνολο
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Νηπιαγωγεία (1) 22 4 1 1 9 0 0 1 3 3

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1) 30 7 1 1 12 0 0 1 3 5

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 18 2 1 0 11 0 0 0 1 3

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 2 2

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1 1

Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2) 2

Σχολές Γονέων 1 1

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 1 1

Μουσικές Σχολές

Κέντρα Εικαστικών Τεχνών

Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης

(2) Με την υπ' αριθμ. 452/12 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς ιδρύθηκε και λειτούργησε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της πράξης "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα 

Τοπικής Εμβέλειας" που πρόσφερε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέχρι και το Φεβρουάριο του 2016. Επιπλέον στη Κοινωφελή Επιχείρηση «Ορεστειάς» Δήμου Καστοριάς λειτουργεί Κέντρο Δια βίου Μάθησης επιπέδου 2, 

το πρώην Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

(1) Στο Δήμο Καστοριάς λειτουργούν δύο ειδικά σχολεία (ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή της Χλόης) ενώ σε 12 σχολικές μονάδες λειτουργούν τμήματα ειδικής αγωγής- τμήματα ένταξης σε 8 δημοτικά στην πόλη της 

Καστοριάς, και από 1 αντίστοιχα στους οικισμούς Κορησό, Χιλιόδεντρο, Μεσοποταμία και Μανιάκους. 

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 03: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός Αθλητισμός σελ. 100

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



Πληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΑμεΑ* 677 180 65 30 235 15 5 40 47 60

Άστεγοι

ΡΟΜΑ

Μετανάστες 1173

Στον Δήμο Καστοριάς έχουν άδεια παραμονής 1.173 μετανάστες προερχόμενοι κυρίως από την

γειτονική Αλβανία (88%). Στον Γράφημα 3.1 δίνεται η κατανομή των μεταναστών που ζουν στο

Δήμο σε σχέση με την υπηκοότητα τους. Στις λοιπές χώρες συμπεριλαμβάνονται μετανάστες

από Αρμενία, Αυστραλία, Βενεζουέλα,Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισραήλ, Καναδά, Κίνα, Μολδαβία,

Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία κτλ.

Στοιχεία από Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Καστοριάς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και

Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας  για το 2016.

* Στοιχεία από τον Σύλλογο ΑμεΑ Νομού Καστοριάς για το 2012

Γράφημα 3.1: Αλλοδαποί με άδεια παραμονής στο Δήμο Καστοριάς ανά χώρα προέλευσης για το 2016 

ΠΗΓΗ: Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2016

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

Αλβανία 
88% 

Ρωσία 
4% 

Γεωργία 
1% 

Ουκρανία 
2% 

Λοιπές χώρες 
5% 
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Πλήθος ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Αρχαιολογικοί Χώροι (με * 

παρατίθενται οι κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι, οι υπόλοιποι 

είναι υπό κήρυξη)

12 4 

Νεολιθικός 

οικισμός Αυγής*,  

Τοιχείο και 

μνημεία 

προχριστιανικής 

εποχής στην 

Πεντάβρυσο*, 

νεκροταφείο 

ρωμαϊκών χρόνων 

στη θέση 

«Σοπότι» στη 

Πορειά,  

αρχαιολογικός 

χώρος στη θέση 

Άγιος Αθανάσιος 

στην Τσάκονη 

2 

«Ιερό του Δία» στην 

κορυφή "Ψαλίδα"*,

Πελασγικά τείχη

1

Αρχαιολογικοί 

χώροι στο Μελά

3

Λιμναίος 

Οικισμός 

Δισπήλιου*,

 αρχαιολογικοί 

χώροι στη θέση 

"Κρεπενή",

Νεκροταφείο της 

εποχής σιδήρου 

στο Μαυροχώρι

2 

Νεολιθικός 

οικισμός 

Κολοκυνθούς, 

Νεκροταφείο 

Ρωμαϊκών Χρόνων

Μουσεία

11 1

Λαογραφικό 

Μουσείο Τοιχιού

6

Βυζαντινό Μουσείο, 

Ενδυματολογικό 

Μουσείο "Αφοί 

Εμμανουήλ", 

Λαογραφικό Μουσείο 

Νεράτζη- Αϊβάζη, 

Δεληνάνειο 

Λαογραφικό Μουσείο, 

Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα

 

 Σπήλαιο Δράκου

1 

Εθνολογικό 

Λαογραφικό 

Μουσείο 

Κλεισούρας

1 

Μουσείο Παύλου 

Μελά

2 

Οικομουσείο 

Δισπηλιού, 

Μουσείο Κέρινων 

Ομοιωμάτων 

Λαογραφίας και 

Προϊστορίας

Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού

Πολιτιστκά Κέντρα

Δημοτικές Βιβλιοθήκες 2 1 1

Φιλαρμονική* 

ΔΗΠΕΘΕ

Δημοτικοί Κινηματογράφων

Σχολές Χορού

Εργαστήρι Τέχνης

Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες 

Υποδομές - Χώροι - Δομές

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 03: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός Αθλητισμός σελ. 102

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



Ωδεία 1 1

Λοιπές Πολιτιστικές Υποδομές

18 17** 1 

Άλσος 

Μεσοποταμίας 

(Χρήση χώρου: 

Συναυλίες θερινής 

περιόδου)

** Πολιτιστικές Υποδομές στην ΔΕ Καστοριάς:

- Αρχοντικό Βέργου. Χρήση χώρου: gallery εκθέσεων ζωγραφικής - φωτογραφίας & διοργάνωση ημερίδων περιορισμένης φιλοξενίας ατόμων (80 – 100). 

- Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Χρήση χώρου: μουσικές παραστάσεις κλασικής μουσικής αποκλειστικά συνδυασμών, ντουέτο, τρίο, κουαρτέτο & παρουσιάσεις βιβλίων. 

- Θέατρο Βουνού. Χρήση χώρου: θεατρικές & μουσικές παραστάσεις θερινής περιόδου. 

- Θέατρο Ολυμπιακής Φλόγας. Χρήση χώρου: μουσικές & χορευτικές παραστάσεις θερινής περιόδου. 

- Πλατεία Κουμπελίδικης. Χρήση χώρου: Χορωδιακές παραστάσεις θερινής περιόδου. 

- Αύλειος χώρος αρχοντικού Σκούταρη. Χρήση χώρου: Ανθολόγια θερινής περιόδου. 

- Αύλειος χώρος αρχοντικού Σαπουντζή. Χρήση χώρου: μουσικές παραστάσεις κλασικής μουσικής αποκλειστικά συνδυασμών, ντουέτο, τρίο, κουαρτέτο θερινής περιόδου. 

- Πλατεία Ομονοίας, Απόζαρι, Ντολστό. Χρήση χώρου: Θέατρο Σκιών-Κουκλοθέατρο, Εκθέσεις Φωτογραφίας θερινής περιόδου. 

- Ενυδρείο - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Χρήση χώρου: Εκθέσεις φωτογραφίας, διαλέξεις περιορισμένης φιλοξενίας ατόμων (80 – 100). 

- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 9ου δημοτικού σχολείου Καστοριάς. Χρήση χώρου: θεατρικές παραστάσεις μικρών και ευέλικτων σχημάτων περιορισμένης φιλοξενίας ατόμων (100 - 120). 

Επικουρικά χρησιμοποιούνται επίσης:

- Μεγάλο αμφιθέατρο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς. Χρήση χώρου: Κινηματογραφικές προβολές, ημερίδες, συνέδρια & διαλέξεις. 

- Μπαϊρακτάρειο Ωδείο. Χρήση χώρου: χορωδιακές παραστάσεις & Παρουσιάσεις βιβλίων. 

- Εκθετήριο Δημοπρατήριο Καστοριάς (ΕΔΗΚΑ). Χρήση χώρου: θεατρικές & μουσικές παραστάσεις. 

- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς. Χρήση χώρου: Διαλέξεις & Κινηματογραφικές προβολές (φεστιβάλ Θεσσαλονίκης & Δράμας). 

- Αρχοντικό Παπατέρπου. Χρήση χώρου: εκθέσεις εικαστικών. 

* Αδυναμία λειτουργίας Φιλαρμονικής λόγω αναγκαιότητας εύρεσης χώρου για τη στέγασή της και έλλειψης προσωπικού.
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Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Πολιτισμού και 

Τουρισμού  

Εκδηλώσεις Θεσμοί. 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. 

Οι εκδηλώσεις θεσμοί πραγματοποιούνται σε καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με το έθιμο της κάθε περιοχής. 

- Καρναβάλι Περιχώρων, Κλεισούρας, Λιθιάς, Κορησό, Μαυροχώρι & Τοιχιού. 

- Καστοριανά Ραγκουτσάρια 

- Απόκριες Μπουμπούνες – Χάσκαρι. 

- Απόκριες Καρναβάλι Μεσοποταμίας. 

- Πολιτιστικό Καλοκαίρι. Περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπως, Θεατρικές, μουσικές & χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, παραστάσεις 

θεάτρου σκιών & κουκλοθεάτρου. 

- Κορέστεια – Μουσικό event στον Ανώ Κρανιώνα. 

- Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Καστοριάς. 

- Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Μανιάκων. 

- Λίμνη των Ευχών. 

Εκδηλώσεις Μνήμης. 

- 11η Νοεμβρίου Απελευθέρωση Καστοριάς. 

- Μνημόσυνο & εκδηλώσεις μνήμης της 5ης Απριλίου 1944 στην τοπική κοινότητα Κλεισούρας. 

- Τελετή επιμνημόσυνης δέησης Επισμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη και όλων των πεσόντων αεροπόρων του 1940, στην τοπική κοινότητα Βασιλειάδας. 

- Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 

- Ημέρα Μακεδονικού αγώνα στην τοπική κοινότητα Μελά, ημέρα θανάτου του Παύλου Μελά. 

Εκδηλώσεις μη Θεσμοί. 

Οι εκδηλώσεις μη θεσμών περιλαμβάνουν μία γκάμα πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε ακαθόριστες ημερομηνίες και περιλαμβάνουν, 

Θεατρικές Παραστάσεις: 

• Θέατρο

• Παιδική Σκηνή

• Κουκλοθέατρο

• Μαριονέτες

• Θέατρο Σκιών

• Θέατρο Δρόμου

• Μαύρο Θέατρο

• Θεάματα ( Ξυλοπόδαροι, κλόουν, ταχυδακτυλουργοί)

Κινηματογράφος:

• Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

• Θερινές προβολές σε πλατείες 

Παρουσιάσεις Βιβλίων: 

• Διαλέξεις

• Παιδικό βιβλίο

• Παραμύθι

• Λογοτεχνία

Ονομασία

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
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Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Πολιτισμού και 

Τουρισμού  

Εικαστικά: 

• Έκθεση Ζωγραφικής

• Έκθεση Φωτογραφίας

• Έκθεση Γλυπτικής

• Έκθεση Βιτρό 

• Έκθεση Υαλογραφίας

• Έκθεση Ψηφιδωτών

• Έκθεση Πηλοπλαστικής

• Έκθεση Μαρμαρογλυπτικής

• Έκθεση Ξυλογλυπτικής

Μουσική Σκηνή: 

• Συναυλίες

• Χορωδιακές παρουσιάσεις

• DJs Events

Χορός: 

• Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

• Latin Festival

• Μπαλέτο

• Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού

Εορταστικές Εκδηλώσεις

• Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Πραγματοποιούνται επίσης διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς και μη φορείς και συλλόγους. 

- Μουσική Πανσέληνος. 

- Biennale. 

- Φιλαναγνωσία. 

- Συμφωνική Θεσσαλονίκης. 

- Europa Nostra. 

- Αγώνες δρόμου Run Greece. 

- Κωπηλατικοί αγώνες. 

- Αγώνες χιονοδρομίας. 

- Τελική φάση πανελλήνιου πρωταθλήματος μπάσκετ. 

- Πανελλήνιοι & Βαλκανικοί αγώνες Endurο. 

- Αγώνες κλασικού μηχανοκίνητου αυτοκινήτου. 

- Αγώνες κλασικού μηχανοκίνητων δικύκλων. 

- Street games, αγώνες επίδειξης αθλημάτων όπως, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις. 

- Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. 

- Τιμητική εκδήλωση βράβευσης διακριθέντων Καστοριανών αθλητών, προπονητών, παραγόντων.
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Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Καστοριάς "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"

Ημερίδα με θέμα "Σακχαρώδης Διαβήτης" από ειδικό επιστήμονα στο ΚΑΠΗ Καστοριάς το 2014

Γιορτές από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς το 2013- 2014. 

Ημερίδα από Ειδικούς Επιστήμονες (οφθαλμίατρο, λογοθεραπευτή, διατροφολόγο) για παιδιά της προσχολικής ηλικίας το 2014.

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 

Προστασίας, Αλληλλεγύης, Παιδείας 

& Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς  

Παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς φιλοξενούμενους στις βιβλιοθήκες Καστοριάς και Κορησού κατά τα έτη 2013-2014.

Συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς στο πρόγραμμα future library με πολλλές εκδηλώσεις κατά τα έτη 2013-2014

Εκδρομές από τις βιβλιοθήκες Καστοριάς-Κορησού στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης 2013-2014.

Εκδρομές από το ΚΑΠΗ Καστοριάς -Μαυροχωρίου-Κορησού  το έτος 2013. 

Ημερίδα με θέμα "Τα κλινικά συμπτώματα της άνοιας και οι προφυλακτικοί παράγοντες" σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer. 

Γιορτές από το ΚΑΠΗ Καστοριάς -Μαυροχωρίου-Κορησού κατά τα έτη 2013-2014. 

Συνεργασία με τον ANTENNA GROUP για την αναμετάδοση σε απευθείας σύνδεση παραστάσεων της "THE METROPOLITAN OPERA" 

Οφθαλμολογική εξέταση από ειδικό οφθαλμίατρο στο ΚΑΠΗ Καστοριάς το 2013. 
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α/α
ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

1.

Εξωραϊστικός & 

Μορφωτικός 

Σύλλογος 

Μανιάκων 

Καστοριάς "Η Αγία 

Παρασκευή"

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Βασιλειάδας 

Προοδευτικός 

Σύλλογος Κυριών 

Βυσσινιάς "Η 

Πρόοδος"

Μουσικοφιλολογικός 

Σύλλογος "Αρμονία"

Εξωραϊστικός-

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Δενδροχωρίου

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Κλεισούρας "Ο 

Δάρβαρης"

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος Αγίου 

Αντωνίου

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Δισπηλιού 

Σύλλογος Υγείας - 

Αιμοδοσίας 

2.

Επιμορφωτικός 

Σύλλογος 

Ζουζουλιωτών

Μορφωτικός 

Σύλλογος Λιθιάς 

"Η Αγία 

Παρασκευή"

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Μεταμόρφωσης 

Πολιτιστικός 

Εξωραϊστικός Σύλλογος 

"Αφων Εμμανουήλ"

Επιμορφωτικός -

Εξωραϊστικός -

Λαογραφικός 

Σύλλογος 

Ιεροπηγής 

Σύλλογος 

Νεολαίας 

Κορεστείων 

Σύλλογος Φίλων 

Λιμναίου 

Οικισμού 

Δισπηλιού 

Εύξεινος Λέσχη 

Μεσοποταμίας 

3.

Μορφωτικός , 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Ομορφοκκλησιάς 

''Ο Άγιος 

Γεώργιος''

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Μελισσοτόπου 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Φωτεινής 

Πολιτιστικός 

Εξωραϊστικός Σύλλογος 

"Παλαιό Νοσοκομείο"

Αναπτυξιακός-

Πολιτιστικός & 

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος 

Μακροχωρίου "Ο 

Άγιος Νικόλαος"

Πολιτιστικός 

Επιμορφωτικός 

Σύλλογος Νέων 

''Ο Πρωτοπόρος'' 

Μαυροχωρίου

Πολιτιστικός  

Σύλλογος Αγίας 

Κυριακής 

4.

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Αυγής 

Εκπολιτιστικός-

Επιμορφωτικός 

Σύλλογος 

Σταυροποτάμου 

"Ο Παλμός" 

Πολιτιστικός-

Αθλητικός 

Σύλλογος Οξυάς

Εξωραϊστιστικός 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Λυβ

Πολιτιστικός-

Λαογραφικός 

Σύλλογος 

Μαυρόκαμπου 

"Ο Άγιος 

Αθανάσιος" 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Γυναικών 

Μαυροχωρίου 

Σύλλογος 

Γυναικών 

Καλοχωρίου

5.

Εξωραϊστικός -

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Νέας 

Λεύκης 

Επιμορφωτικός 

Σύλλογος 

Κορησού "Ο 

Άγιος Διονύσιος"

Πολιτιστικός-

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος 

Πολυκέρασου 

"Άγιος Νικόλαος"

Σύλλογος Φίλων 

Καστοριανού 

Καρναβαλιού

Φιλοπροοδευτικό

ς Σύλλογος "Ο 

Παύλος Μελάς"

Δημοτική 

Χορωδία 

(Ενηλίκων) 

Τοπικής 

Κοινότητας 

Μαυροχωρίου

Πολιτιστικός-

Εξωραϊστικός-

Λαογραφικός 

Σύλλογος Οινόης

6.

Μορφωτικός -

Πολιτιστικός-

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος Λεύκης 

"Ο Άγιος 

Χριστόφορος"

Σύλλογος 

Προόδου και 

Αναπτύξεως 

Βέργας '' Η 

Ομόνοια''

Πολιτιστικός-

Λαογραφικός 

Σύλλογος 

Γυναικών Τοιχιού 

Καστοριάς

Οργάνωση Ποντίων Ν. 

Καστοριάς "Ο Εύξεινος 

Πόντος"

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Πολυκάρπης 

"Δημιουργία"

Περιβαλλοντικός 

Σύλλογος Οινόης

Σύλλογοι
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7.

Πολιτιστικό-

Αθλητικό 

Σωματείο Λεύκης 

"Η Αγία Τριάδα"

Σύνδεσμος 

πολιτιστικών 

επιμορφωτικών 

συλλόγων των 

κοινοτήτων 

Μελισσότοπου, 

Λιθιάς, 

Βασιλειάδας, 

Κορησού, '' 

Πολιτισμός και 

Κοινωνική 

σύμπραξη''

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Τοιχιού 

Πολιτιστικός Σύλλογος 

"Αθ. Χριστόπουλος"

Πολιτιστικός-

Εξωραϊστικός-

Περιβαλλοντικός 

Σύλλογος 

Περιοχής 

Κρεπενής 

Καστοριάς

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Πτεριάς 

8.

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Πενταβρύσου "Ο 

Πόντος"

Πολιτιστικός 

Εξωραϊστικός Σύλλογος 

"Απόζαρι"

Επιμορφωτικός-

Εξωραϊστικός-

Λαογραφικός 

Σύλλογος Των 

Απανταχού 

Ακοντιοτών "Ο 

Άγιος 

Κωνσταντίνος" 

9.

Σύλλογος Φίλων 

Περιβάλλοντος 

Πενταβρύσου "Ο 

Προφήτης Ηλίας"

Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Απόσκεπου

10.

Μορφωτικός & 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Τσάκωνης 

Καστοριάς 

Σύλλογος 

Απολλωνιαδιτων 

Καστοριάς

11.

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Χιλιοδέντρου

Πολιτιστικός Σύλλογος                  

               "Παρέα 

Διαλόγου".

12.
Κινηματογραφική 

Λέσχη Καστοριάς

13.

Σύλλογος "Φίλων 

Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα"

14.

Πολιτιστικός 

Εξωραϊστικός Σύλλογος 

"Το Τσαρδάκι"

15.

Σύλλογος Φίλων 

Ζωγραφικής & 

Βυζαντινοί Πολιτισμού
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16.

Σωματείο Ιεροψαλτών 

Ν. Καστοριάς

17.

Μακεδονική 

Φιλεκπαιδευτική 

Αδελφότητα

18.
Σύλλογος Ηπειρωτών 

Ν. Καστοριάς

19.
Ένωση Κυπρίων Ν. 

Καστοριάς

20.

Ελληνοκαναδικός 

Πολιτιστικός & 

Επιμορφωτικός 

Σύλλογος Καστοριάς

21.
Πολιτιστικός Σύλλογος 

"Ομόνοια"

22.

Σύλλογος Ποντίων 

Σπουδαστών 

Καστοριάς ' Οι Ακρίτες'

23.

Ενωτικός Εξωραϊστικός 

Πολιτιστικός Σύλλογος 

Οικισμού Εργατικών 

Κατοικιών

24.

Πολιτιστικός- 

Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Εργατικών Κατοικιών 

Καστοριάς "Κέλετρον"

25.
Όμιλος Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης 'Μύησις'

26.
Σύλλογος Γυναικών 

Κεφαλαρίου

   27.
Πολιτιστικός Σύλλογος 

'Σπασμένο Ρόδι'

28. 
Φίλοι Εικαστικών 

Τεχνών Καστοριάς

29.
ΣΑΠΠ Ν. Καστοριάς "Η 

Μελώδια της καρδιάς"

30.

Σωματείο "Κέντρο 

Δράσης και 

Προσφοράς"
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31.
Σύλλογος Γυναικών 

Κεφαλαρίου

32.

Σύλλογος Εξωραισμού 

και Προστασίας 

περιβάλλοντος ''Η 

πρόοδος '' Συν/σμου 

Νταηλάκη

33.

Επιμορφωτικός 

Σύλλογος Γερμανιωτών 

''Η Πρόοδος'

34.

Περιβαλλοντικός 

Σύλλογος Προστασίας 

Μανιταριού και του 

Δάσους 

35.

Φυσιολατρικός 

Σύλλογος ''Οι φίλοι του 

μανιταριού"

36. Όμιλος Σκράμπλ

37.

Σύλλογος φίλων 

θεάτρου ''Κόκκινη 

κλωστή δεμένη''

38.
Αθλητικός Σύλλογος 

''300 και σάρισσα''

39.

Αθλητικός Σύλλογος 

''Μακεδονική σάρισσα''

40.
Ιππικός Όμιλος 

Κατοριάς

Σύνολο 89 12 7 7 40 2 1 5 7 8
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Πλήθος

(Έκταση, τ.χλ.)

Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Γήπεδα

33 Γήπεδα 

ποδοσφαίρου

6 Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου  

5*5

16 Ανοιχτά 

Γήπεδα Μπάσκετ

1 Γήπεδο Βόλλεϋ

3 Γήπεδα 

Αντισφαίρισης

7 Γήπεδα 

ποδοσφαίρου 

40000 τ.μ.,

1 Γήπεδο 5*5,

1 Γήπεδο 

Μπάσκετ,

1 Γήπεδο Βόλλευ

5 Δημοτικά 

Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου 

(25000 τ.μ.),

2 Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου 

5*5, 

4 Γήπεδα 

Μπάσκετ

5 Δημοτικά 

Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου 

(25000τ.μ.) 

2 Γήπεδα 

Μπάσκετ Οξυάς 

& Βυσσινιάς 

(1500 τμ) 

Δημοτικό Αθλητικό 

Κέντρο Καστοριάς,  

3 Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου (συν. 

Νταηλάκη, Αποσκέπου 

& Κεφαλαρίου) 

7 ανοιχτά γήπεδα 

μπάσκετ 

2 ανοιχτά γήπεδα 

αντισφαίρισης

2 Δημοτικά 

Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου 

και στους 2 

οικισμούς 

Δημοτικό Γήπεδο 

Κλεισούρας 6000 

τ.μ. 

2 Γήπεδα 

Μπάσκετ

4 (Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου 

στους τρεις 

οικισμούς 

(41500τ.μ.) και 

γήπεδο τέννις 

στο Μαυροχώρι 

1400τ.μ.)

5 Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου και 

στους 5 οικισμούς 

(25000 τα.μ.), 

3 Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου 5*5

Κλειστά Γυμναστήρια

8 κλειστά 

Γυμναστήρια

Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Μανιάκων (500 

τ.μ.)

Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Ν.Λεύκης

Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Πενταβρύσου 

(Ανενεργό) 

Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Χιλιοδέντρου 

(Ανενεργό)

Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Κορησού

Κλειστό Γυμναστήριο 

Καστοριάς

Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Μαυροχωρίου

Κλειστό 

Γυμναστήριο 

Μεσοποταμίας

Δήμοι Ville de Bram (Γαλλία), Santa Venera (Μάλτα), Lousã (Πορτογαλία), Siderno (Ιταλία) και Σύνδεσμος Δήμων της περιοχής Locride (Ιταλία) για το θεματικό πρόγραμμα δικτύωσης «Little big things 

in Europe and in our local communities (Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις τοπικές μας κοινότητες)» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος  «Ευρώπη για τους πολίτες», 

Μέτρο 1.2 «Δίκτυα αδερφοποιημένων πόλεων»

Δήμος Παραλιμνίου Κύπρου (Τελετή αδελφοποίησης 19/10/2008 στο Δήμο Παραλιμνίου)

Δήμος Sant’ Illario dello Jonio Ιταλίας, Δήμος Ville d'Orly Γαλλίας και Κοινότητα de Viroinval Βελγίου, Δικτύωση για το έργο «Οι νέοι του σήμερα...αυριανοί ηγέτες των κοινοτήτων» («Today’s youth... 

tomorrow’s leaders of our communities») στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», Μέτρο 1.2 «Δίκτυα αδερφοποιημένων πόλεων»

Δήμος Wanneroo Περιοχή Πέρθ Δυτικής Αυστραλίας (Τελετή αδελφοποίησης 13/11/1992 στο Δήμο Wanneroo)

Δήμος Σταρακίεβσκι (Ιστορικό Κέντρο Κιέβου Ουκρανίας) (Τελετή αδελφοποίησης 9/12/1998 στο Δήμο Καστοριάς, επαναληπτική υπογραφή νέου συμφώνου, λόγω μετονομασίας του Δήμου 

Σταρακιέβσκι, σε Δήμο Σεβτσένκο, τελετή υπογραφής στις 25/8/2004 στο Κίεβο)

Δήμος Haining Κίνας (Τελετή αδελφοποίησης 3/9/2000 στο Δήμο Haining)

Δήμος Φιλιππούπολης Βουλγαρίας (Τελετή αδελφοποίησης 17/5/2005 στο Δήμο Καστοριάς)

Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων

Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες

Αθλητικοί Χώροι
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Κολυμβητήρια

Εθνικά Στάδια

1 Αθλητικό 

Συγκρότημα

Αθλητικό 

Συγκρότημα στο 

Ν. Οικισμό (Δεν 

λειτουργεί λόγω 

έλλειψης 

βασικού 

εξοπλισμού)

Αθλητικά Κέντρα

3 Αθλητικά 

Κέντρα

1 Ιδιωτικό 

Αθλητικό Κέντρο 

Λεύκης

Δημοτικό 

Ναυταθλητικό Κέντρο- 

ΔΗΝΑΚ (500 τ.μ.)

Εγκαταστάσεις 

Ναυτικού Ομίλου 

Μαυροχωρίου

Λοιποί αθλητικοί Χώροι
1 Χιονοδρομικό 

Κέντρο

Χιονοδρομικό 

Κέντρο Οξυάς

α/α ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

1.

Αθλητικός Όμιλος 

Κορομηλιάς

Ακαδημία 

Ποδοσφαίρου 

Δήμου Αγ. 

Αναργύρων 

Καστοριάς

Αθλητική  Ένωση 

Δήμου Βιτσίου

Ακαδημία 

Ποδοσφαίρου Κάστωρ" 

Καστοριάς

Αθλητική Ενωση 

Καστρακίου -

Ιεροπηγή

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Κλεισούρας "Ο 

Άγιος Μάρκος"

Πολιτιστικός 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Κορεστείων

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Δισπηλιού

Αθλητική Ένωση 

Αγ. Κυριακής 

Καστοριάς

2.

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μανιάκων 

Καστοριάς "Ο 

Κένταυρος"

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Bασιλειάδης 

"Εθνικός"

Πολιτιστικός 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

"Οξειάς"

Αθλητική Ένωση 

Καστοριάς- Αθλητικός 

Όμιλος Καστοριάς

Αθλητικός 

Σύλλογος 

''ΠΑΥΛΟΣ 

ΜΕΛΑΣ" Μελάς 

Καστοριάς

Ποδοσφαιρική 

Ακαδημία 

Δισπηλιού

Ποδοσφαιρικός 

Αθλητικός Όμιλος 

Καλοχωρίου

3.

Αθλητικός 

Σύλλογος «Αγία 

Τριάδα» στη Λεύκη

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Κορησού "Η 

Δόξα"

Αθλητικός 

Μορφωτικός 

Σύλλογος "Αετός" 

Σιδηροχωρίου

Α.Γ.Σ. "Σάρισα" 

taekwondo

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Αντισφαίρισης 

Μαυροχωρίου

Αθλητικός 

σύλλογος 

Αναγέννησης 

Κολοκυνθούς

4.

Αθλητικός 

Μορφωτικός και 

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

"Κρόνος" 

Μανιάκοι

Αθλητικός Όμιλος 

Σταυροποτάμου 

Καστοριάς

Αθλητικός Όμιλος 

Φωτεινής

Α.Μ.Π.Γ.Ο "Ο 

Μακεδονικός" 

Καστοριάς

Αθλητική Ένωση 

Κρεπενή 

Μαυροχωρίου 

(Α.Ε.Κ.Μ) 

Μαυροχώρι 

Καστοριάς 

(συγχώνευση) 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Νικηφόρος 

Δισπηλιού

Αθλητικός 

Σύλλογος Καράτε 

Καστοριάς (έδρα 

Μεσοποταμία)

Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία

Σύλλογοι
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5.

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Πευκοφύτου 

(Μανιάκοι 

Καστοριάς)

Αθλητικός Όμιλος 

Αντισφαίρισης 

Καστοριάς

Αθλογυμναστικό 

Σωματείο 

Μαυροχωρίου "Ο 

Γράμμος" 

Μαυροχώρι 

Καστοριάς

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μεσοποταμίας 

(Αλλαγή σε 

Αθλητικό Σύλλογο 

Καστοριάς)

6.

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Πενταβρύσου

Αθλητικός Όμιλος 

"Κάστωρ" Καστοριάς

Ναυτικός Όμιλος 

Μαυροχωρίου

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μεσοποταμίας 

"Αστραπή"

7.

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Χιλιοδένδρου 

"Κεραυνός"

Αθλητικός και 

Πολιτιστικός Σύλλογος 

Καστοριάς "Ο 

Απόλλων"

Α.Γ..Σ. Ηρακλής 

Πολυκάρπης

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μεσοποταμίας 

"Ελπίδες"

8.

Αθλητικός 

Σύλλογος Ποριάς 

"Ορεστιάς"

Αθλητικός και 

Πολιτιστικός Σύλλογος 

Καστοριάς "Ο Δίας"

Α.Ε. Κρεπενής Αθλητικός 

Γυμναστικός 

Σύλλογος Οινόης 

"Η Φλατσάτα"

9.

Σύλλογος 

Ποδοσφαίρου 

«Θύελλα Αυγής»

Αθλητικός Σύλλογος 

ατόμων με αναπηρίες 

(Α.μ.ε.Α) "Οι λιμναίοι"

10.

Αθλητικός Σύλλογος 

Ατόμων με κινητική 

αναπηρία

11.
Αθλητικός Σύλλογος 

Καστοριάς

12.

Αθλητικός Σύλλογος ΤΕΙ 

Δυτ. Μακεδονίας 

Παράρτημα Καστοριάς

13.

Ακαδημία 

Πετοσφαίρισης 

Καστοριάς- 

Μορφωτικός 

Πολιτιστικός 

Γυμναστικός Αθλητικός 

Σύλλογος

14.
Γυμναστικός Όμιλος 

Καστοριάς Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

15.

Ένωση Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων Καστοριάς 

ΕΠΣ
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16.

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 

Καστοριάς- Λέσχη 

Ιστιοπλοΐας Ι.Ο.Κ.

17.

Κωπηλατικός Όμιλος 

Καστοριάς - 

Ναυταθλητική Ένωση 

Ορεστειάς- 

συγχώνευση

18.

Μορφωτικός 

Αθλητικός Σύλλογος 

Καστοριάς

19.

Ναυταθλητική Ένωση 

Καστοριάς "Ορεστειάς"

20.
Ναυτικός Όμιλος 

Καστοριάς (Ν.Ο.Κ)

21.

Σκοπευτικός Σύλλογος 

Πρακτικής Σκοποβολής 

Καστοριάς

22.

Σύλλογος 

Χιονοδρομίας 

Ορειβασίας Καστοριάς 

(Σ.Χ.Ο.Κ)

23.

Σύνδεσμος Φιλάθλων 

και Παλαιών Αθλητών 

Ναυταθλητικών 

Σωματείων Καστοριάς 

"Τα 

παρασπουρτζούκια"

24.

Αθλητικός Σύλλογος Μ. 

Αλέξανδρος Καλλιθέας 

Καστοριάς

25.

Αθλητικός Σύλλογος 

"ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ" 

Συνοικισμοί 

ΝΤΑΗΛΑΚΗ Δ. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

26.

Αθλητικός Σύλλογος 

Φουντουκλή Χλόη 

Καστοριάς
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27.

Αθλητικός Σκακιστικός 

Σύλλογος Καστοριάς

28.

Όμιλος Αντισφαίρισης 

Καστοριάς "Κέλετρον"

29.

Αθλητικός Γυμναστικός 

Σύλλογος Καστοριάς

30.

Όμιλος Ναυτικών 

Αθλημάτων Καστοριάς - 

 ΟΝΑΚ

Σύνολο 68 10 4 4 30 1 1 2 8 8

9. Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρισης (Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Άθλησης)

10. Διεξαγωγή Αγώνων Χειροσφαίρισης (Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Άθλησης)

7. Διεξαγωγή Αγώνων Ποδόσφαιρου (Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Άθλησης)

2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων (Προπονητικό Κέντρο Ναυτικών Αθλημάτων Δήμου Καστοριάς Χριστίνα Γιαζιτζίδου – Γιάννης Χρήστου)

3. Δοκιμασίες Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας (Προπονητικό Κέντρο Ναυτικών Αθλημάτων Δήμου Καστοριάς Χριστίνα Γιαζιτζϊδου – Γιάννης Χρήστου)

8. Διεξαγωγή Αγώνων Καλαθοσφαίρισης (Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων Άθλησης)

1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων (Προπονητικό Κέντρο Ναυτικών Αθλημάτων Δήμου Καστοριάς Χριστίνα Γιαζιτζϊδου – Γιάννης Χρήστου)

6. Διασυλλογικοί Αγώνες Κώστας Τζελαλής (Προπονητικό Κέντρο Ναυτικών Αθλημάτων Δήμου Καστοριάς Χριστίνα Γιαζιτζίδου – Γιάννης Χρήστου)

4. Αγώνες Αρχαρίων Κωπηλασίας (Προπονητικό Κέντρο Ναυτικών Αθλημάτων Δήμου Καστοριάς Χριστίνα Γιαζιτζίδου – Γιάννης Χρήστου)

5  Διασυλλογικοί Αγώνες Κώστας Γεωργίου (Προπονητικό Κέντρο Ναυτικών Αθλημάτων Δήμου Καστοριάς Χριστίνα Γιαζιτζίδου – Γιάννης Χρήστου)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ

8. Προωθεί πολιτιστικές ανταλλαγές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

6. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται κυρίως στους νέους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

4. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων κοινωνικής προστασίας και βιβλιαρίων υγείας γίνεαι από το τμήμα προαγωγής Δημόσιας Υγείας λόγω έλειψης προσωπικού του τμήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

1. Μεριμνά για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Οικονομική ενίσχυση απόρων από έκτακτες επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Μέριμνα για την καταβολή στους δικαιούχους των προνοιακών επιδωμάτων  σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας 

των Φύλων  

1. Διεξαγωγή Κοινωνικών ερευνών για απροστάτευτα παιδιά και προγραμμάτων Κοινωνικής φροντίδας διενεργείται από την Κοινωνική λειτουργό του ΚΑΠΗ Καστοριάς.

6. Εποπτεία των φιλανθρωπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων.

7. Εισηγείται και παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Αβάθμια εξεταστική επιτροπή για την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, κομμώτριας, τεχνίτη περιποίησης χεριών 

ποδιών

4. Εισηγείται και μελετά για την ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργείας της προσχολικής και των σχολείων  της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Πολιτισμού και 

Τουρισμού  

2. Μεριμνά για την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων και άλλων αρχαιολογικών χώρων

5. Εισηγείται για τη δημιουργία Πνευματικού- Πολιτιστικού Κέντρου

3. Διοργανώνει και εφαρμόζει πολιτιστικά προγράμματα (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κ.α.)

4. Μεριμνά για την δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης και Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου

9. Διοργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες για μαθητές 

7. Σχεδιάζει και υλοποιεί Φεστιβάλ 

6. Εισηγείται για την οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων που ασκούν πνευματικό και πολιτιστικό έργο

5. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών και Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών, Παιδικών Σταθμών

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Παιδείας και Δια 

Βίου Μάθησης  

4. Εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων Κοινωνικής προστασίας και βιβλιαρίων υγείας και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  

1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των εμβολιασμών, αντιγριπικός εμβολιασμός και προβαίνει σε εμβολιασμούς στα σχολεία αντιφυματικός εμβολιασμός περίπου 300 παιδιά κάθε χρόνο. 

5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.

2.Προβαίνει σε εμβολιασμούς όλων  των ηλικιών στο χώρο στέγασης του τμήματος οροαγωγής σε άτομα ανασφάλιστα και άπορα καθώς και σε ασφαλισμένους που φέρνουν το σκεύασμα. Επίσης 

εκτελεί εμβολιασμούς  μαντού με παραπομπή Ιατρού ειδικότερα για εγγραφές σε βρεφικούς παιδικούς Σταθμούς.

3. Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αλλά και για την  γενική παιδεία των 

κατοίκων.

5. Ενημέρωση δημοτών σε θέματα Δημοσίας Υγείας

1. Μεριμνά για την εξασφάλιση καταλλήλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

3. Ασχολείται με την ταξιδιωτική Ιατρική (ενημέρωση, εμβολιασμοί σε ταξιδιώτες) σε συνεργασία με την αντιπεριφέρεια και το ΚΕΕΛΠΝΟ.
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Α/Α

Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Καστοριάς
5. Εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

7. Απόδοση των κρατήσεων από τις δαπάνες όλων των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και εντός των προθεσμιών. 

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 

Προστασίας, Αλληλλεγύης, 

Παιδείας & Αθλητισμού του 

Δήμου Καστοριάς  

2. Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου και πληρωμή αυτών. 

Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Καστοριάς

3. Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών

2. Παροχή κοινωνικής προστασίας και φροντίδας στα άτομα της τρίτης ηλικίας και μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

5. Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

3. Εκμισθώσεις σχολικών κυλικείων- διαχείριση εσόδων τους. 

1. Διαχείριση των πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνίας, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών. 

4. Δημιουργία φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, διοργάνωση συναυλιών. 

5. Κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση αθλητικών, ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών 

χώρων άθλησης.

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία 

Λατομικών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων "ΜΑΚΕΔΝΟΣ 

Α.Ε."

1. Εκμετάλλευση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων δομικών υλικών και των παραγώγων αυτών

6. Λειτουργία-εκμετάλλευση του πλοιαρίου «Ολυμπία»

7. Εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Οικομουσείου του Λιμναίου Οικισμού

2. Συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα επενδύσεων συναφών με το πρωτογενές αντικείμενο της εταιρείας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δημοτικό Ωδείο "Δημήτριο 

Μπαϊρακτάρη και Σουλτάνας 

Πετσάλνικου-Μπαϊρακτάρη" 

6. Διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων. 

4. Πληρωμή αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

8. Δημιουργία οργανικών συνόλων και φωνητικών σχημάτων που θα έχουν διαρκή παρουσία στη μουσική ζωή του Δήμου και έξω απ΄αυτόν.

3. Εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων καθώς και του κάθε είδους εξοπλισμού τους. 

4. Εισηγήσεις προς την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου. 

7. Ανεφοδιασμός σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες 

7. Δημιουργία και λειτουργία χορωδίας.

10. Σε περίπτωση δημιουργίας θεσμικού πλαισίου μουσικών ακαδημιών στην Ελλάδα, το Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς θα μπορούσε να στηρίξει τμήμα ή και γενικά την ίδρυση ακαδημίας στο χώρο της 

πόλης.

4. Εκτέλεση μικροέργων σχετικών με το πρωτογενές αντικείμενο παραγωγής της εταιρείας

5. Εκμετάλλευση του ξενώνα Πολυκάρπης

3. Περισυλλογή και μελέτη της ελληνικής μουσικής λαογραφίας.

4. Διάδοση και καλλιέργεια της μουσικής σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.

11. Αξιοποίηση δημοτικών χώρων για εκδηλώσεις μουσικοπνευματικού περιεχομένου.

2. Αμοιβή των καθαριστριών που απασχολούνται στα σχολεία Β/θμιας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

1. Oργάνωση παιδικών σταθμών και συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.

6. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

3. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που θα τεθεί σε παραχώρηση με κάθε τρόπο από τον Δήμο Καστοριάς

5. Οργάνωση καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων.

6. Λειτουργία φιλαρμονικής.

1. Προσφορά υψηλής στάθμης εκπαίδευσης πρωτίστως στην ελληνική μουσική καθώς και στον ευρύτερο μουσικό χώρο.

9. Προαγωγή και διάδοση με πολυάριθμες και ποικίλου ύψους συναυλίες, με πολιτιστικές ανταλλαγές και άλλες μουσικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες του μουσικού πολιτισμού των κατοίκων του 

Δήμου.

6. Αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων γενικά

2. Καλλιέργεια και διάδοση της εθνικής μας μουσικής παράδοσης.
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4. Λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους και εργαζόμενους της περιοχής.

Ίδρυμα <<ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ>>

3.Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

4. Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

2. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Δήμος Καστοριάς (Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,Πολιτισμού και Τουρισμού, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου)

5. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

2. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις: βρεφονηπιακών σταθμών (2),", Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, Βοήθεια στο Σπίτι (10 δομές : ΒΣΣ ΔΕ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΣΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΒΣΣ ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΒΣΣ ΔΕ ΒΙΤΣΙΟΥ , ΒΣΣ ΔΕ ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ, ΒΣΣ ΔΕ 

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ, ΒΣΣ ΔΕ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΒΣΣ ΔΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΣΣ ΔΕ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΒΣΣ ΔΕ ΜΑΚΕΔΝΩΝ) 

5.  Αναβάθμιση του τουριστικού πλοιαρίου ΟΡΕΣΤΙΑΣ

2. Αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου Κοζάνης 

3. Λειτουργία Σπηλαίου Δράκου

5.Δήμοι Όμορων Δήμων.

1. Δνση Υγείας Αντιπεριφέρεια Καστοριάς και Περιφέρεια Κοζάνης 

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής και Πολιτικών 

Ισότητας των Φύλων  

1. Δ/νση Υγείας της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς 

5. Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς 

2. Υπουργείο Υγείας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

4. Κέντρα Υγείας και Νοσοκομείο Καστοριάς.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Καστοριάς "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"

1. Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Προστασίας 

και Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας  

6. Ιδρύματα πρόνοιας της χώρας 

Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Καστοριάς

Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

ΕΕΤΑΑ Α.Ε.- Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ειδικούς Επιστήμονες

4. Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καστοριάς

3. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς Ορεστειας (Βοήθεια στο σπίτι) 

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 

Προστασίας, Αλληλλεγύης, 

Παιδείας & Αθλητισμού του 

Δήμου Καστοριάς  

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 

Τουρισμού- Τμήμα Παιδείας και 

Δια Βίου Μάθησης  

2. Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 

1. Σχολικές Επιτροπές Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς 
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8. ΟΑΕΔ

Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Καστοριάς

4. ΙΚΑ, Νοσοκομείο και Τμήμα Υγείας του Δήμου Καστοριάς για δράσεις των δομών "Βοήθεια στο Σπίτι".

1. Υπουργείο Πολιτισμού

4. Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

5. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

1. Δήμος Καστοριάς (Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,Πολιτισμού και Τουρισμού, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Άλλα Ωδεία της Περιφέρειας

1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης 

3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

6. Υπουργείο Εργασίας

2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Καστοριάς "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία 

Λατομικών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων "ΜΑΚΕΔΝΟΣ 

Α.Ε."

7. Ε.Ε.Τ.Α.Α.

5. Εφοριά παλαιοανθρωπολογίας και  Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδας

2. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

3. Δήμοι Χώρας

Δημοτικό Ωδείο "Δημήτριο 

Μπαϊρακτάρη και Σουλτάνας 

Πετσάλνικου-Μπαϊρακτάρη" 
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ΤΟΜΕΑΣ

Τομέας 

Δημόσια Υγεία

Περιορισμοί

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Δυνατότητες

Ευκαιρίες

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τομέας

 Κοινωνική Μέριμνα (Πρόνοια, 

Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, Βρεφικοί)

1. Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων

2. Μεγάλες καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων.

3. Κίνδυνος μη συνέχισης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής λόγω έλλειψης κονδυλίων για τη 

χρηματοδότησή τους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Προβλήματα/ανάγκες

Προβλήματα/ανάγκες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Δυνατότητα αξιοποίησης Ευρωπαικών πόρων χρηματοδότησης 

2. Επισταμένη- έγκαιρη μέριμνα για τις διαδικασίες συνέχισης των προγραμμάτων κοινωνικής 

πολιτικής.

Δυνατότητες

1. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ειδικότητας κοινωνικών επιστημών καθώς και ιατρού, 

επόπτη δημόσιας υγείας, νοσηλευτή αλλά και βοηθητικό προσωπικό.

2. Εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού αδυναμία υλοποίησης προγραμμάτων που αφορούν 

εμβολιασμούς κοινωνικών ομάδων όπως αθίγγανοι, προσωπικό καθαριότητας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ναρκομανείς κλπ

1. Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων.

2. Ανάπτυξη προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας με κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου και ανάπτυξη 

συνεργασίας με ΚΕΕΛΠΝΟ, Υπουργείο Υγείας, ΜΚΟ κλπ

3. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα υγείας-πρόληψης

4. Διοργάνωση δράσεων πρόληψης-προληπτικού ελέγχου.

Περιορισμοί

1.Διάσπαση αντικειμένου κοινωνικής μέριμνας σε πολλούς φορείς του Δήμου 

2. Έλλειψη Προσωπικού στο τμήμα Πρόνοιας (αδυναμία πραγματοποίησης τακτικών ελέγχων και 

εποπτείας σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά σωματεία).

3. Αδυναμία πραγματοποίησης τακτικών ελέγχων δικαιούχων επιδομάτων πρόνοιας. 

4. Η έλλειψη κοινωνικού επιστήμονα έχει ως αποτέλεσμα η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων 

κοινωνικής προστασίας και βιβλιαρίων υγείας να γίνεται από το τμήμα προστασίας και προαγωγής 

της δημόσιας υγείας και οι κοινωνικές έρευνες να διεξάγονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς 

του "Βοήθεια στο σπίτι".

5. Δυσκολία εύρεσης προμηθευτών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντωπολείου του Δήμου 

Καστοριάς.   

6. Ελλειπής χρηματοδότηση των δομών "Βοήθεια στο σπίτι", των Βρεφονηπιακών σταθμών και του 

ΚΔΑΠ

7. Ελλείψεις σε φαρμακευτικό υλικό και υλικά άμεσης ανάλωσης για την λειτουργία των δομών 

"Βοήθεια στο Σπίτι"

8. Στελέχωση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" με επιπλέον ειδικότητες (π.χ. γιατρούς, 

φυσιοθεραπευτές)

1. Λειτουργία ενός ικανοποιητικού αριθμού μονάδων και δομών κοινωνικής μέριμνας όπως 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας κτλ στελεχωμένων με 

επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό

2. Εξασφάλιση δίκαιων κοινωνικών κριτηρίων προσδιορισμού των ωφελουμένων.

Ευκαιρίες
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Τομέας

Τρίτη Ηλικία (ΚΑΠΗ) 

Τομέας

Προσχολική Ηλικία

Περιορισμοί

Αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών σταθμών: υπάρχουν 

σταθμοί σε μικρά- απομακρυσμένα χωριά στους οποίους δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός 

νηπίων, ενώ αντίθετα σε μεγάλους παιδικούς σταθμούς δε μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι 

αιτήσεις εγγραφής των νηπίων λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Προβλήματα/ανάγκες

Τομέας 

Πολιτισμός

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής"  

1. Έλλειψη πνευματικού- πολιτιστικού κέντρου στη ΔΕ Καστοριάς η οποία δεν επιτρέπει την 

διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.                                                                                                                  

                                                                                            2. Έλλειψη οπτικοακουστικού εξοπλισμού για 

διοργάνωση συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων. 

3. Έλλειψη χρηματοδότησης μεγάλων εκδηλώσεων από Εθνικούς Πόρους.  

4. Μη επαρκής φύλαξη αρχαιολογικών χώρων. 

5. Ανάγκη για ανάδειξη και προβολή των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

6. Μειωμένος προϋπολογισμός όσον αφορά τη συντήρηση των πολιτιστικών χώρων.

7. Προβλήματα λειτουργίας-συντήρησης υφιστάμενων υποδομών διεξαγωγής πολιστικών 

εκδηλώσεων (Θέατρο Βουνού, Θέατρο Ολυμπιακής Φλόγας)

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

Περιορισμοί Ευκαιρίες

Περιορισμοί

Η καταβολή τροφείων πολλές φορές αποτελεί παράγοντα διακοπής της φιλοξενίας των νηπίων 

στους παιδικούς σταθμούς, διότι η οικονομική κατάσταση των γονέων δεν τους επιτρέπει την 

καταβολή τους.

Ευκαιρίες

1. Απόσταση από μεγάλα αστικά κέντρα.     

2. Έλλειψη έργων ανάδειξης πολιτιστικών μνημείων.

1. Χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ. 

2. Ανταλλαγή εμπειρίας και ιδεών με άλλους Δήμους και ιδιώτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

Αύξηση του ποσοστού των ατόμων της 3ης ηλικίας. 1. Προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

2. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες υγείας όπως π.χ. Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας για την  

στήριξη των ΚΑΠΗ.

3. Δημιουργία ομάδων εθελοντικής εργασίας.

Ευκαιρίες

1. Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία, ωθεί στη δημιουργία τμημάτων 

δημιουργικής απασχόλησης ατόμων της 3ης ηλικίας ,όπως χορωδίες,χορευτικά,τμήμα 

ζωγραφικής, εργοθεραπείας, ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως επετιακές εκδηλώσεις, 

εκδρομές κ.ά.   

2. Επιμόρφωση προσωπικού σε νέες μεθόδους.

1. Η ηλικιακή αυτή ομάδα έχει αυξημένες ανάγκες υπηρεσίας υγείας και πρόνοιας διότι μπορεί να 

υπάρχουν και άτομα με σοβαρά  βιολογικά ,ψυχολογικά και κοινωνικά  προβλήματα  που δεν τα 

καθιστούν αυτόνομα και ενεργά μέλη  του κοινωνικού  συνόλου και χρειάζονται βοήθεια.

2.Η έλλειψη  προσωπικού στα ΚΑΠΗ Κορησού και Μαυροχωρίου  καθιστούν δύσκολη την   παροχή 

υπηρεσιών ή πληροφόρησης  στα μέλη.

3. Ίδρυση νέων τμημάτων ΚΑΠΗ λόγω του μεγάλου σε έκταση και πληθυσμό Δήμου (π.χ. στη 

Μεσοποταμία, στο Μανιάκοι και αλλού).

4. Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για τα ήδη υπάρχοντα ΚΑΠΗ αλλά και για τα νέα.

Δυνατότητες

1. Ίδρυση «Ειδικού Παιδικού Σταθμού» για τη φιλοξενία παιδιών με ειδικές ανάγκες στα 

πλαίσια του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς.

2. Δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στη περιοχή της Χλόης για την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων της περιοχής.

3. Κατάρτιση προσωπικού που υπηρετεί στους παιδικούς σταθμούς με την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων.

4. Ίδρυση βρεφικών τμημάτων για την εξυπηρέτηση των γονέων.

1. Πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.                                                     

2. Αξιοποίηση των ιστορικών-πολιτιστικών αρχαιολογικών μνημείων με υλοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.                                 

3. Σημαντικός αριθμός πολιτιστικών τοπικών δραστηριοτήτων.

4. Μεγάλος αριθμός πολιτιστικών συλλόγων.
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Τομέας 

Μουσική Παιδεία 

(Φιλαρμονικές- Ωδείο)

Τομέας 

Βιβλιοθήκες

1. Δυσλειτουργίες από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

2. Περικοπή κρατικών δαπανών για την παιδεία

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ιστορίας, πολιτισμού, 

περιβάλλοντος, αγωγής υγείας).

2. Βελτίωση των σχολικών συγκροτημάτων τόσο από πλευράς κτιριακής υποδομής όσο και 

εξοπλισμού για να ανταπεξέλθουν στον κρίσιμο ρόλο τους.

3. Ο Δήμος υποστηρίζει τη λειτουργία δομών δια βίου μάθησης ενώ στα πλαίσια της 

Κοινωφελούς επιχειρήσης λειτουργεί και ΚΕΚ

Περιορισμοί

Η μη στελέχωση περιορίζει τις δυνατότητες συμμετοχής σε χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων

Προβλήματα/ανάγκες

Ίδρυση νέων βιβλιοθηκών με χρηματοδοτήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ευκαιρίες

1. Έλλειψη μόνιμου προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο.  

2. Αδυναμία λειτουργίας Φιλαρμονικής λόγω αναγκαιότητας εύρεσης χώρου για τη στέγασή της και 

προσωπικού.

Δυνατότητες

1. Αξιοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης για τη βελτίωση των κτιριακών 

υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη μείωση του κόστους 

θέρμανσης (που αποτελεί και το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών).

2. Δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα.

3. Ανταλλαγή εμπειρίας και ιδεών με αντίστοιχες σχολικές επιτροπές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

4. Δημιουργία σταθμών ανακύκλωσης με ανταποδοτικά οφέλη. 

Ευκαιρίες

Περιορισμοί

1. Δυνατότητα ίδρυσης νέων βιβλιοθηκών σε διάφορα σημεία του Δήμου και στελέχωσή τους 

με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι δημότες να τις 

χρησιμοποιούν.

2. Εμπλουτισμός των ήδη υπαρχόντων βιβλιοθηκών με νέο σύγχρονο υλικό.

3. Συνεργασία με φορείς του Δήμου για προώθηση και καλλιέργεια του πνεύματος αγάπης 

προς τα βιβλία.

3. Οργάνωση εκδηλώσεων με προσκεκλημένους διάφορους συγγραφείς και παρουσιάσεις 

βιβλίων, εκθέσεις βιβλίων και άλλες.

4. Δημιουργία λεσχών ανάγνωσης.

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

Τομέας 

Παιδεία και δια βίου μάθηση

Τομέας 

Παιδεία και δια βίου μάθηση

Χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ

Ευκαιρίες

1. Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου με τμήματα σχολής κιθάρας, πιάνου, κλασικής κιθάρας, 

φλάουτου, βιολιού και αρμονίας. 

2. Δυνατότητα ίδρυσης φιλαρμονικών σε διάφορα χωριά του Δήμου και στελέχωσή τους με 

προσωπικό και τα απαραίτητα μουσικά όργανα.

1. Δεν λειτουργούν βιβλιοθήκες σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

2. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

3. Χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου και κυρίως των νέων.  

Περιορισμοί

Προβλήματα/ανάγκες

1. Κτιριακή υποδομή (έλλειψη κτιρίων, κτίρια παλιά με πολλά προβλήματα)

2. Ελλιπής χρηματοδότηση.

3. Ελλιπής αντιμετώπιση καθημερινών φθορών ή ζημιών.  

4. Ελλιπής φύλαξη κτιρίων.

5. Παντελής έλλειψη διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης.

6. Αδυναμία λόγω των υφιστάμενων συνθηκών (έλλειψη φύλαξης, αδυναμία συντήρησης των 

κτιρίων και αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών δαπανών τους) να αποτελέσουν τα διδακτήρια 

πόλο έλξης δραστηριοτήτων για όλους τους δημότες.

7. Περιορισμένη κρατική χρηματοδότηση.

8. Ανάγκη για την ύπαρξη σχολικών λεωφορείων

9. Ανάγκη για την ενεργειακή αναβάθμιση των διδακτηρίων.   

10. Ανάγκη για προσεισμικό έλεγχο κτιρίων.

11. Έλλειψη εξειδικευμένων αιθουσών όπως πληροφορικής, τραπεζαρίας και πολλαπλών χρήσεων 

(απαραίτητες για την εφαρμογή του ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος εκπαίδευσης).

Δυνατότητες
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Τομέας  

Αθλητισμός 

Δυνατότητες

1. Αξιοποίηση υφιστάμενων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για την προσέλκυση αθλητικού 

τουρισμού από το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. 

2. Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου.

3. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ώστε να υλοποιηθούν πολλά αθλητικά προγράμματα.

4. Ενημέρωση δημοτών για τις διάφορες υπηρεσίες αθλητισμού.

5. Εξοπλισμός με διάφορα αθλητικά όργανα των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

1. Αδυναμία λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σε πολλές περιοχές του Δήμου. Οι δημότες δεν 

μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα ή λόγω κόστους ή λόγω μετακίνησης.

2. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για υλοποίηση προγραμμάτων.

3. Έλλειψη κλειστού κολυμβητηρίου.

4. Ελάχιστες επιχορηγήσεις από την Πολιτεία για την συντήρηση, τη λειτουργία και των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου- μειωμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού για τη 

δημιουργία και τη λειτουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Περιορισμοί Ευκαιρίες

Προβλήματα/ανάγκες

1. Ελάχιστη χρηματοδότηση για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

2. Έλλειψη οικονομικών πόρων για τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Μηδαμινή ή ανύπαρκτη πολλές φορές απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού.

1. Χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ.

2. Αξιοποίηση προγραμμάτων άθλησης από το «Πρόγραμμα Αθλητισμός και Υγεία» του 

Υπουργείου Αθλητισμού.

3. Δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

4. Μικρή οικονομική συμμετοχή των δημοτών, προκειμένου να υλοποιούνται κάποια αθλητικά 

προγράμματα, πάντα βέβαια και με τη στήριξη της οικονομικής βοήθειας του Δήμου.

5. Ενίσχυση αθλητικού πνεύματος των δημοτών ώστε ο αθλητισμός να αποτελέσει μέρος της 

καθημερινότητάς τους, ιδίως των νέων.
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο τομέας της κοινωνικής μέριμνας στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς, αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσλειτουργίες που οφείλονται στην ελλειπή στελέχωση κυρίως των νεοσύστατων μονάδων πρόνοιας αλλά και των προγραμμάτων

που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι». Επιπλέον, στον διευρυμένο δήμο που είναι μεγάλος σε έκταση και πληθυσμό δεν επαρκούν οι δομές των ΚΑΠΗ και υπάρχει ανάγκη για ίδρυση νέων τμημάτων σε αρκετές

τοπικές κοινότητες. Πλεονεκτήματα αποτελούν η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού δομών κοινωνικής στήριξης όπως ΚΔΑΠ, βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί, η λειτουργία των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε όλες τις

δημοτικές ενότητες αλλά και η καταγραφή εθελοντών σε θέματα πρόνοιας. Δυνατότητες απορρέουν επίσης από την τακτική χρηματοδότηση και ένταξη των δομών "Βοήθεια στο Σπίτι" στους δήμους και την μετεξέλιξη του προγράμματος

σε σύγχρονο σύστημα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Μελλοντικές ευκαιρίες στο πεδίο αυτό, αφορούν κυρίως στην ένταση των δραστηριοτήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων μέσα από τη δημιουργία

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας και Χώρου Κέντρου Ημέρας για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό & Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς αλλά και στην καθιέρωση συνεργασιών με εθελοντικές και

εκκλησιαστικές, φιλανθρωπικές οργανώσεις και αρμόδιους κρατικούς φορείς για οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερο κεφάλαιο λόγω οικονομικής κρίσης αποτελεί η φροντίδα των απόρων, ο αριθμός των οποίων έχει

παρουσιάσει αλματώδη αύξηση γεγονός που εντείνει την ανάγκη δημιουργίας δομών υποστήριξης, φιλοξενίας και σίτισης των ατόμων αυτών, με ενδεικτικό παράδειγμα το Κοινωνικό Παντοπωλείο η λειτουργία του οποίου όμως

αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς δεν υπάρχουν προμηθευτές. Σε επίπεδο περιορισμών, η ανεπαρκής χρηματοδότηση των μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων στον τομέα της πρόνοιας και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις

χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής αποτελούν τους κυριότερους κινδύνους από το εξωτερικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα οι δράσεις που υλοποιούνται από τους δήμους και οι δομές λειτουργούν κυρίως μέσα από

κοινοτικούς πόρους με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη συνέχισης της λειτουργίας τους λόγω έλλειψης κονδυλίων για τη χρηματοδότησή τους. Ευκαιρίες προκύπτουν από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και

παρεμβάσεις φορέων για το σχεδιασμό και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τη διασφάλιση της ανωτέρω αρχής.

Σε ότι αφορά τη δημόσια υγεία τα προβλήματα και στο τομέα αυτό απορρέουν από την έλλειψη προσωπικού καθώς πρόκειται για μία ακόμη αρμοδιότητα που απέκτησε ο Δήμος Καστοριάς χωρίς τη μεταφορά των κατάλληλων πόρων και

ανθρώπινου δυναμικού. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων εμβολιασμών κοινωνικών ομάδων όπως αθίγγανοι, προσωπικό καθαριότητας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ναρκομανείς κλπ. Από την άλλη

σημαντικές δυνατότητες αποτελούν ο εμβολιασμός ευπαθών ομάδων, η ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας και η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Υπουργείο Υγείας, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις

και τοπικούς φορείς υγείας, η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα υγείας-πρόληψης αλλά και η διοργάνωση δράσεων πρόληψης-προληπτικού ελέγχου.

Ο θεματικός τομέας «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός» περιλαμβάνει αρμοδιότητες που υλοποιούνταν παραδοσιακά από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ σε τοπικό επίπεδο σε συνδυασμό με δραστηριότητες που

μεταφέρθηκαν στους δήμους από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη». Αναλυτικότερα με τον Νόμο 3852/2010 εντάχθηκε σειρά άμεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που

ενίσχυσαν σημαντικά το πεδίο της Κοινωνικής Πρόνοιας διευρύνοντας το πλαίσιο παρέμβασης των Δήμων στην εφαρμογή προνοιακού χαρακτήρα πολιτικών. Ενδεικτικώς, μνημονεύονται οι αρμοδιότητες για την έκδοση πιστοποιητικών

οικονομικής αδυναμίας, τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων, την ευθύνη της διαδικασίας καταβολής επιδομάτων καθώς και την αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης

προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή από άλλα Υπουργεία, εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, καθώς και

προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ανατέθηκε η αρμοδιότητα οργάνωσης της διενέργειας εμβολιασμών, η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών

σχολείων και ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση βιβλιαρίων υγείας.

Στον τομέα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού οι Δήμοι καθίστανται αρμόδιοι, κυρίως, για την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου περιφερειακού σχεδιασμού, για τη στέγαση των

δημόσιων σχολικών μονάδων, είτε με ανέγερση κτιρίων, είτε με μίσθωση, για θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για μαθητές, την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για

την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης σχολικών κτιρίων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους, καθώς και το διορισμό διοικήσεων ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες. 

Ο Δήμος Καστοριάς δραστηριοποιείται επί μακρόν σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής ενσωμάτωσης, υγείας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού καθώς αυτά αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξή του. Εντούτοις,

υφίσταται το περιθώριο και η δυνατότητα της περαιτέρω επέκτασης και αναβάθμισης των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στους τομείς πολιτισμού-αθλητισμού-εκπαίδευσης-δια βίου μάθησης, των κοινωνικών υπηρεσιών και

υπηρεσιών πρόνοιας, υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπηρεσιών πρόνοιας στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που του μεταφέρθηκαν από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
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Στο τομέα του πολιτισμού, ο Δήμος Καστοριάς διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και κληρονομιά τα οποία οφείλει να αξιοποιήσει όχι μόνο ως μέσο ανάδειξης αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Η πολιτιστική ανάπτυξη σε

όλους τους τομείς με υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Δήμου, όπως καταδεικνύει η ανάληψη δραστηριοτήτων για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου. Στα πλεονεκτήματα του

Δήμου συγκαταλέγονται ο μεγάλος αριθμός πολιτιστικών συλλόγων που υπάρχουν στην περιοχή αλλά και το μητρώο εθελοντών για δράσεις σε θέματα πολιτισμού που συμβάλλει στην καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού και

της συλλογικότητας. Επιπλέον κάποια από τα ιστορικά-πολιτιστικά αρχαιολογικά μνημεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από την άλλη πλευρά το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι η έλλειψη

πνευματικού- πολιτιστικού κέντρου στη Δημοτική Ενότητα της Καστοριάς η οποία δεν επιτρέπει την διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Παράλληλα, υπάρχουν ελλείψεις

οπτικοακουστικού εξοπλισμού για διοργάνωση συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων, μη επαρκής φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων ενώ είναι αναγκαίο να υπάρξει ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών μνημείων και των

αρχαιολογικών χώρων. Περαιτέρω περιοριστικές συνθήκες αποτελούν η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και ο ανταγωνισμός από γειτονικές περιοχές. Πάραυτα μέσα από την ανταλλαγή εμπειρίας και ιδεών με άλλους Δήμους και

ιδιώτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μπορούν να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου.

Σε ζητήματα παιδείας και δια βίου μάθησης, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς, επικεντρώνονται στις πεπαλαιωμένες και ελλιπείς κτιριακές υποδομές των εκπαιδευτικών μονάδων καθώς και στην

έλλειψη εξειδικευμένων αιθουσών πληροφορικής, τραπεζαρίας και πολλαπλών χρήσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα η ανεπαρκής φύλαξη, η

αδυναμία συντήρησης των κτιρίων αλλά και κάλυψης των λειτουργικών δαπανών συντελούν στο να μην αποτελούν τα διδακτήρια πόλο έλξης δραστηριοτήτων για τους δημότες. Η λειτουργία περιορισμένου αριθμού βιβλιοθηκών αλλά

και η αδυναμία λειτουργίας είτε του δημοτικού ωδείου είτε της φιλαρμονικής σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και την έλλειψη μουσικής παιδείας αποτελούν πρόσθετα προβλήματα στον τομέα της παιδείας. Στην

αντίπερα όχθη η προώθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης αλλά και η λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελούν τα θετικά δεδομένα στην υφιστάμενη κατάσταση ενώ δυνατότητες απορρέουν από τον σχεδιασμό

και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την βελτίωση των σχολικών συγκροτημάτων από πλευράς κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού, τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών με σύγχρονο υλικό αλλά και τη λειτουργία της

φιλαρμονικής και του ωδείου. Σε ότι αφορά το μέλλον, η αξιοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη μείωση του κόστους

θέρμανσης που αποτελεί το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών αποτελεί σημαντική ευκαιρία όπως επίσης και η ανταλλαγή εμπειρίας και ιδεών με αντίστοιχες σχολικές επιτροπές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, οι εξωγενείς

περιορισμοί, αφορούν τις περικοπές κρατικών πόρων για την παιδεία αλλά και οι καθυστερήσεις στην επιχορήγηση που λαμβάνουν οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ για την βελτίωση των σχολικών μονάδων (ΚΑΠ σχολικών μονάδων).

Στο επίπεδο του αθλητισμού στο Δήμο Καστοριάς παρουσιάζονται σημαντικά μειονεκτήματα, κυρίως σε επίπεδο συντήρησης υποδομών. Στις περισσότερες δημοτικές ενότητες υπάρχουν μικρότερα γήπεδα τοπικής σημασίας με

στοιχειώδη εξοπλισμό ενώ σε πέντε από τις εννέα υπάρχουν και κλειστά γυμναστήρια. Η συντήρηση όμως σε πολλά από αυτά δεν είναι επαρκής, απουσιάζει ο κατάλληλος εξοπλισμός αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό για τη λειτουργία

τους με αποτέλεσμα κάποια να είναι ανενεργά και να υποβαθμίζονται. Η πιο σημαντική ανάγκη είναι η κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου δεδομένης της ακριτικής θέσης του Δήμου και της σημαντικής απόστασης του από τη θάλασσα.

Στα μειονεκτήματα πρέπει να επισημανθεί από τη μία πλευρά η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και από την άλλη η αδυναμία συμμετοχής δημοτών είτε λόγω κόστους είτε λόγω

μετακίνησης. Στα θετικά στοιχεία μπορούν να καταγραφούν η αξιοποίηση των υφιστάμενων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για την προσέλκυση εσωτερικού αλλά και διεθνούς αθλητικού τουρισμού, η συντήρηση, επέκταση και

αναβάθμιση των υποδομών και ο εξοπλισμός τους με τα κατάλληλα αθλητικά όργανα, η διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων αλλά και η ύπαρξη πλήθους δραστήριων αθλητικών συλλόγων και σωματείων με διακρίσεις σε

μεγάλο αριθμό αθλημάτων. Ως περιορισμοί μπορούν να σημειωθούν οι ελάχιστες επιχορηγήσεις από την Πολιτεία για την συντήρηση και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και η μειωμένη χρηματοδότηση από το

Υπουργείο Αθλητισμού για τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. Πάραυτα σημαντικές ευκαιρίες απορρέουν από την αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τη βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και

τη δημιουργία νέων χώρων άθλησης. 
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Γενικά κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής είναι τα εξής:

   • Ενίσχυση δομών - υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

   • Ανάπτυξη - Ενίσχυση υπηρεσιών Παιδείας

   • Ανάδειξη της  πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Καστοριάς - Ενίσχυση της Σύγχρονης Πολιτιστικής Δημιουργίας

   • Ενίσχυση υπηρεσιών αθλητισμού

Τα παραπάνω Γενικά κρίσιμα ζητήματα αναλύονται στα κάτωθι ειδικά κρίσιμα ζητήματα και ειδικότερα το πρώτο στα:

   • Κατασκευή - Βελτίωση - Εξοπλισμός υποδομών Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

   • Ανάπτυξη Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

το δεύτερο στα:

   • Κατασκευή - Βελτίωση - Εξοπλισμός Υποδομών Παιδείας

   • Δράσεις Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης - Καλλιέργεια πνεύματος αγάπης προς τα βιβλία

το τρίτο στα:

   • Αναπαλαίωση - αποκατάσταση - αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων

   • Δράσεις πολιτισμού που αναδεικνύουν την  πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Καστοριάς

   • Δημιουργία νέων – Βελτίωση υφιστάμενων Υποδομών Σύγχρονου Πολιτισμού

   • Δράσεις Ενίσχυσης Σύγχρονης Πολιτιστικής Δημιουργίας

και το τέταρτο στα:

   • Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών αθλητισμού

   • Δράσεις αθλητισμού

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Σύνολο OTA Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ.Ε. 

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
Σύνολο 15.857 2.650 1.136 628 7.448 229 176 386 1.459 1.745

Απασχολούμενοι

Σύνολο
11.573

2.004 651 434 5.755 156 53 201 1.060 1.259

Απασχολούμενοι 

στον

Πρωτογενή Τομέα 

NACE A-B

2.175

374 288 268 359 64 17 126 317 362

Απασχολούμενοι 

στον

Δευτερογενή Τομέα

NACE C-F

3.740

755 157 50 1.869 54 27 25 340 463
Απασχολούμενοι 

στον

Τριτογενή Τομέα

NACE G-Q

8.306

1.382 340 159 4.769 86 37 89 627 817

Άνεργοι*

Σύνολο
3.839 708 214 97 1.777 62 42 61 332 546

Από αυτούς "Νέοι" 

Άνεργοι
1.191

201 80 54 535 14 14 22 108 163

20.462
3.856 1.273 744 9.426 342 164 410 1.828 2.419

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_4: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  ε ν ε ρ γ ό ς  κ α ι  μ η  π λ η θ υ σ μ ό ς 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οικονομικώς μη ενεργοί *

Οικονομικώς 

ενεργοί * 
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Τα ετήσια στοιχεία ανεργίας που δίνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αφορούν σε επίπεδο περιφέρειας ενώ 

στοιχεία απασχόλησης στον τόπο κατοικίας διατίθενται μόνο από τις απογραφές με αποτέλεσμα τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία σε επίπεδο δημοτικής ενότητας για τον καλλικρατικό Δήμο Καστοριάς  να είναι του 2011. Όπως φαίνεται και 

από το Γράφημα 4.1 η πλειοψηφία των απασχολούμενων, το 60,7% εργάζεται στον τριτογενή τομέα, 21,5% εργάζεται 

στο δευτερογενή τομέα λόγω και της ενασχόλησης με τη γούνα και  ένα χαμηλό ποσοστό 17,8% αναλογικά με τους 

άλλους δύο περιφερειακούς δήμους απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. 

* Στο οικονομικά ενεργό πληθυσμό υπάγονται όλα τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάταξή τους 

μεταξύ των απασχολουμένων ή των ανέργων, δηλαδή το εργατικό δυναμικό μιας περιοχής καθώς ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός αντανακλά την «ένταση της συμμετοχής» του ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία. 

Απασχολούμενοι είναι όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης από την 

Απογραφή εβδομάδας δήλωσαν ότι: α) ασκούσαν τουλάχιστον επί μία ώρα εργασία έναντι αμοιβής ή κέρδους, σε 

μετρητά ή σε είδος, ή β) απουσίαζαν προσωρινά από τη θέση εργασίας στην οποία είχαν ήδη εργαστεί και με την οποία 

διατήρησαν επίσημη σύνδεση, ή από τη δραστηριότητα αυτοαπασχόλησης.  Άνεργοι είναι όλα τα άτομα ηλικίας 15 

ετών και άνω τα οποία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης από την Απογραφή εβδομάδας δήλωσαν: α) «χωρίς 

εργασία», δηλαδή δεν είχαν αμειβόμενη απασχόληση ούτε αυτοαπασχόληση, ή

β) «διαθέσιμα για εργασία κατ’ αυτή την περίοδο», δηλαδή έτοιμα για έναρξη δραστηριότητας ως μισθωτοί ή 

αυτοαπασχολούμενοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης από την Απογραφή εβδομάδας και επί δύο εβδομάδες μετά 

από αυτήν και (γ) «αιτούντες εργασία», δηλαδή είχαν λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα για την επιδίωξη αμειβόμενης 

απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη της προηγούμενης από την Απογραφή 

εβδομάδας. Στον οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός περιλαμβάνονται τα άτομα κάτω από την εθνική ελάχιστη 

απαιτούμενη ηλικία για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας καθώς και οι συνταξιούχοι, οι εισοδηματίες κ.ο.κ.

Γράφημα 4.1: Απασχολούμενοι ανα κλάδο παραγωγής στο Δήμο Καστοριάς για το 2011

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ 2011

Απασχολούμενοι 
Πρωτογενή Τομέα  

17,8% 

Απασχολούμενοι 
Δευτερογενή Τομέα 

21,5% 

Απασχολούμενοι 
Τριτογενή Τομέα 

60,7% 
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Γράφημα 4.3: Εγγεγραμμένοι μη αναζητούντες εργασία ανά φύλο και διάρκεια ανεργίας στο Δήμο Καστοριάς 

ΠΗΓΗ: Μητρώο ΟΑΕΔ, Φεβρουάριος 2012

Π λ η θ υ σ μ ό ς  α ν α ζ η τ ο ύ ν τ ω ν  κ α ι  μ η  ε ρ γ α σ ί α 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γράφημα 4.2: Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία ανά φύλο και διάρκεια ανεργίας στο Δήμο Καστοριάς 

ΠΗΓΗ: Μητρώο ΟΑΕΔ, Φεβρουάριος 2012

Πιο πρόσφατη εικόνα για τη κατάσταση της ανεργίας στο Δήμο Καστοριάς διαμορφώνεται από τα γραφήματα 4.2 και 4.3 στα οποία παρουσιάζονται στοιχεία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για το Δήμο Καστοριά για τον

Φεβρουάριο του 2012. Όπως προκύπτει από το πρώτο γράφημα, το 4.2, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ στο Δήμο Καστοριάς ανήλθαν στα 3.843 άτομα τον Φεβρουάριο του 2012. Εάν σε αυτά συνυπολογισθούν και 429

άνεργοι που δηλώνουν ότι δεν αναζητούν εργασία και παρουσιάζονται στο Γράφημα 4.3 τότε ο συνολικός αριθμός ανέργων στο Δήμο Καστοριάς ανέρχεται σε 4.272 άτομα. Όπως είναι αναμενόμενο στο Δήμο Καστοριάς εμφανίζεται ο

υψηλότερος αριθμός ανέργων συγκριτικά με τους άλλους δύο δήμους της περιφερειακής ενότητας τον Δήμο Ορεστίδος και τον Δήμο Νεστορίου καθώς αυτός συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Ειδικότερα όπως

προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία το 78,7% του συνόλου των ανέργων στην Περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς εντοπίζονται στο Δήμο Καστοριάς. 

Από τα 3.843 άτομα που είναι το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση της εργασίας, 28,2% είναι οι βραχυχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι δηλαδή στο μητρώο του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών,

14,4% είναι άνεργοι μέσης διαρκείας με ενεργό δελτίο για χρονικό διάστημα 6 έως 12 μήνες και 57,4% είναι οι μακροχρόνια άνεργοι. Κατά συνέπεια η πλειοψηφία των ανέργων στο Δήμο Καστοριάς αναζητούν εργασία για περισσότερο από 

ένα έτος. Επιπλέον από την σύνθεση των φύλων προκύπτει ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία στο Δήμο Καστοριάς ιδιαίτερως στις κατηγορίες των μέσης διάρκειας και μακροχρόνια ανέργων.

Αναφορικά με τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν αναζητούν εργασία ή δεν επιθυμούν να βρουν εργασία μέσω των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι οι περισσότεροι από αυτούς, ποσοστό

43,1% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών. Ακολουθούν με 11,4% εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και οι υπόλοιποι είναι

εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα 6 έως 12 μηνών. Όπως είναι ξεκάθαρο και από το Γράφημα 4.3 η πλειοψηφία των λοιπών μη αναζητούντων εργασία είναι άνδρες και συγκεκριμένα το 77,5% ενώ το ποσοστό των γυναικών που δεν

αναζητούν εργασία και είναι εγγεγραμμένες στον ΟΑΕΔ είναι 22,5%. 
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Ημερομηνία 

Καταγραφής
Σύνολο Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ

Δ.Ε. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

175734 50348 21885 12131 4676 11850 508 12502 16030 45804

75

(εκ των 

οποίων 

55 

αποστακτήρια 

τσίπουρου, 

2 οινοποιία, 

15 ψυγεία, 

2 ξηραντήρια 

καλαμποκιού, 

1 μονάδα 

διαλογής-

συσκευασίας 

οσπρίων, 

ΓΕΟΚ)

1 πιστοποιημένο 

οινοποιείο,

6 αποστακτήρια 

τσίπουρου 

αποστακτήριο 

αρωματικών 

φυτών

11 αποστακτήρια 

τσίπουρου, 

2 ξηραντήρια 

καλαμποκιού, 

Γυναικείος 

Αγροτοτουριστικός 

Συν/σμός Αγίων 

Αναργύρων 1 

ψυγείο 3 

διαλογητήρια 

συσκευαστήρια 

οσπρίων

8 ψυγεία, 

ΓΕΟΚ, 

1 οινοποιείο,

21 αποστακτήρια  

 τσίπουρου

1 ψυγείο,

1 αποστακτήριο

6 αποστακτήρια 

τσίπουρου

6 ψυγεία,  

7 αποστακτήρια 

τσίπουρου, 

1 διαλογητήριο - 

ψυγείο

1 μονάδα 

διαλογής-

συσκευασίας 

οσπρίων,

4 αποστακτήρια 

τσίπουρου

312 48 42 24 12 30 15 44 40 57

45.052 

αιγοπρόβατα,

1144 βοοειδή, 

100 ίπποι, 

4356 κυψέλες 

μελίσσια

8.299 

αιγοπρόβατα, 

31 βοοειδή, 

2 ίπποι, 

808 κυψέλες 

μελίσσια 

6.947 αιγοπρόβατα, 

48 βοοειδή, 

214 κυψέλες 

μελίσσια

3.592 

αιγοπρόβατα,    

19 βοοειδή, 

523 κυψέλες 

μελίσσια

1.889 

αιγοπρόβατα,

7 βοοειδή,

11 ίπποι

1750 κυψέλες 

μελίσσια 

4.529 

αιγοπρόβατα,

176 βοοειδή

750 

αιγοπρόβατα,

32 βοοειδή

5.907 

αιγοπρόβατα,

263 βοοειδή,

79 ίπποι,

 98 κυψέλες 

μελίσσια

5.325 

αιγοπρόβατα, 

157 βοοειδή, 

739 κυψέλες 

μελίσσια 

7.814 

αιγοπρόβατα, 

411 βοοειδή, 

8 ίπποι, 

224 κυψέλες 

μελίσσια 

Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)

Αγροτική 

Δραστηριότητα

Κτηνοτροφική 

Δραστηριότητα

Σεπ-15

Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μονάδες Μέτρησης

Ζωικός Πληθυσμός

Σεπ-15

Σεπ-15

Σεπ-15

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 04: Τοπική Οικονομία Απασχόληση σελ. 130

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



9 

(εκ των 

οποίων 

6 μονάδες 

εκτροφής 

γουνοφόρων, 

1 

βυρσοδεψείο, 

1 επιχείρηση 

επεξεργασίας 

κρέατος, 

1 τυροκομείο)

14 μονάδες 

εκτροφής 

γουνοφόρων   1 

μονάδα 

επεξεργασίας 

κρέατος

7 μονάδες εκτροφής 

γουνοφόρων 1 

επιχείρηση 

επεξεργασίας 

κρέατος

1 τυροκομείο

12 μονάδες 

εκτροφής 

γουνοφόρων  1 

μονάδα 

επεξεργασίας 

κρέατος

52 2 8 42

2 1

3

2 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

πέστροφας

1 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

πέστροφας

0

965 20 17 4 762 17 0 84 61

0

0

2 (90) 2(90)

20(687) 4(128) 1(20) 1(14) 12(497) 2(28)

22(919) 1(12) 1(113) 14(660) 1(67) 4(58) 1(9)

14(339) 1(19) 2(26) 8(204) 1(10) 2(80)

0

Δραστηριότητες 

Τουρισμού/Υπηρ

εσίες

Σεπ-15
Κτηνοτροφική 

Δραστηριότητα

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Επιχειρήσεις (Μεταποίηση από το Μητρώο του Επιμελητηρίου)

Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

Νοέμβριος 2015

Σεπ-15

Αλιευτικά Σκάφη

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

Τουριστικά κάμπινγκ

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Φεβρουάριος 2016
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες)

Ναυπηγεία Πλοίων

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες)
Φεβρουάριος 2016

Αλιεία/Ιχθυοκαλλ

ιέργεια

Σεπ-15

Σεπ-15

Φεβρουάριος 2016

Φεβρουάριος 2016

Δραστηριότητες 

Μεταποίησης/Πα

ραγωγής

Ξενοδοχεία/Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Καταλύματα 5***** (κλίνες)

Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών

Ιχθυόσκαλες
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688 9 5 2 586 0 7 1 36 42

819 12 17 4 647 0 13 0 45 81

1

Χιονοδρομικό 

Κέντρο Οξυάς 

(κεντρική πίστα: 

1000μ, πλευρική 

στα ΒΑ: 2.500μ, 

πλευρική στα ΒΔ 

1.300μ.)

0

0

Παραγωγή 

Ενέργειας 

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός τουριστικών επιχειρήσεων)

Σύνολο (Πλήθος)

Θερμική Παραγωγή 

Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)

Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών)

Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος)

Σε επικοινωνία με την Ένωση Αγροτουρισμού Δυτικής Μακεδονίας διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κάποιος επίσημος κατάλογος για τις μονάδες αγροτουρισμού όχι απλά σε επίπεδο Καστοριάς

αλλά σε εθνικό επίπεδο καθώς ο αγροτουρισμός ασκείται για περισσότερο από δύο δεκαετίες στην Ελλάδα, χωρίς θεσμικό πλαίσιο. Ο αγροτουρισμός ορίζεται ως μία ήπια μορφή τουρισμού κατά

την οποία οι επισκέπτες διαμένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι, εκτός από την διαμονή, ο τουρίστας συμμετέχει ενεργά σε διάφορες

δραστηριότητες. Ο αγροτουρισμός όμως, ενώ θα έπρεπε να ασκείται από επαγγελματίες αγρότες που θα είναι ιδιοκτήτες γης σε μία αγροτική περιοχή, τελικά ασκείται και από επιχειρηματίες

άλλων κλάδων, οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν κατάλυμα, όμως δεν προσφέρουν αγροτουρισμό. Η κατάσταση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα το μη σαφή προσανατολισμό των αγροτουριστικών

επιχειρήσεων και το φαινόμενο κάθε επιχείρηση να ορίζει δικές της προδιαγραφές και πρότυπα με βάση τη βούληση του επιχειρηματία, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πάνω στο αντικείμενο, τον

προσωπικό του χαρακτήρα, την οικονομική του κατάσταση. Δεδομένης της συνεχιζόμενης έλλειψης θεσμικού πλαισίου για την Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας (ΣΕΑΓΕ) και

οι Ενώσεις του προσανατολίζονται στην δημιουργία ενός καταλόγου κριτηρίων αξιολόγησης αγροτουριστικών επιχειρήσεων με βάση την διεθνή εμπειρία και πρακτική και με γνώμονα την ελληνική

πραγματικότητα. Σε παλαιότερη απόπειρα της "ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ" για χορήγηση ποιοτικού σήματος αγροτουριστικής επιχείρησης, στην περιοχή της Καστοριάς έλαβαν το σήμα, τρεις μονάδες. Καθώς η

προσπάθεια αυτή, στην πορεία αμφισβητήθηκε, ο αριθμός αποτελεί απλά ένδειξη για περαιτέρω πληροφόρηση.

Νοέμβριος 2015

Νοέμβριος 2015

Δραστηριότητες 

Τουρισμού/Υπηρ

εσίες

Μαρίνες

Υδροηλεκτρική 

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

Μονάδες Αγροτουρισμού
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ΘΕΡΜΙΚΗ 1600 

KWA (ΜΑΚΕΔΝΟΣ 

Α.Ε.)

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 1170 

HP (ΜΑΚΕΔΝΟΣ 

Α.Ε.)

Παραγωγή 

Ενέργειας 

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Ηλιακή 

Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Αιολική 

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

Βιομηχανικές 

Μονάδες
Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)

Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Άλλη ΑΠΕ

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Εντυπο 04: Τοπική Οικονομία Απασχόληση σελ. 133

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

Δ/νση Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης- Τμήμα 

Αδειοδοτήσεων και 

Ρύθμισης 

Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων  

6. Μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

3. Καθορισμός των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.

1. Συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού

3. Μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Δ/νση Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης- 

Τμήμα γεωργικής 

παραγωγής- 

ανάπτυξης και 

Εγγείων 

Βελτιώσεων  

7. Άσκηση εποπτείας των Τ.Ο.Ε.Β.    

Δ/νση Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης- Τμήμα 

Απασχόλησης και 

Ενίσχυσης της 

Επιχειρηματικότητας   

2. Προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.

4. Μέριμνα για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, 

Παιδείας, 

Πολιτισμού και 

Τουρισμού - Τμήμα 

Πολιτισμού και 

Τουρισμού  

5. Σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών 

4. Λειτουργία Τουριστικού Περιπτέρου στο κέντρο της πόλης

4.Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα

3. Τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές υποδομές, τουριστικές επιχειρήσεις κ.α.)

5. Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την κτηνοτροφία ( έργα βελτίωσης βοσκότοπων, κατασκευή ποτίστρων)

2. Προώθηση πολιτιστικού τουρισμού και άλλων μορφών τουρισμού μέσω Εκθέσεων, επαφών με πρακτορεία, παρουσία σε άλλους Δήμους.

1. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης 

στην περιοχή του Δήμου.                          

4. Χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως: παραγωγικές άδειες, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες άσκηση 

υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου, άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, άδειες περιπτέρων και εκμίσθωσης περιπτέρων, άδειες υπαίθριας διαφήμισης. 

1.Καθορισμός των χώρων και όρων λειτουργίας των εμπορικών δραστηριοτήτων.

1. Ανάπτυξη κτηνοτροφίας και διατήρηση κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.

2. Μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής

3.Μέριμνα για τη διαχείριση των βοσκότοπων 

8. Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, που αφορούν τη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα 

εγγειοβελτικά έργα.

1. Ανάπτυξη γεωργίας και διατήρηση γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του. 

5. Συνεργασία με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για τη διερεύνηση και επισήμανση τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

3. Μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής

2. Μέριμνα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 

συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού καθώς και την αντίστοιχη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης και απασχόλησης της Περιφέρειας και 

λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης. 

6. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και χορήγηση βεβαιώσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δράσεις Τουρισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών  

Συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού Philoxenia 

Συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ Ρωσίας

Συμμετοχή στην έκθεση Γούνας στην Αθήνα  

Συμμετοχή στη διεθνή συνάντηση επιχειρηματικότητας στην Κίνα

Συμμετοχή στην έκθεση Γούνας στην Καστοριάς  

Δ/νση Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης- 

Τμήμα 

Κτηνοτροφίας και 

Αλιείας  
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Α/Α

2. Ταξιωτικά Πρακτορεία 

4. Πρεσβεία και Προξενεία

Δημοτική 

Ανώνυμη 

Εταιρεία 

Λατομικών και 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

"ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε."

5. ΜΜΕ

Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

Δήμου Καστοριάς 

"ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"

1. Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων

1. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2. Λειτουργία Σπηλαίου Δράκου

Δ/νση Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης  

4. Λειτουργία-εκμετάλλευση του πλοιαρίου «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»

3. Συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού

2. Ταξιωτικά Πρακτορεία 

3. Σύνδεσμοι Γουνοποιών Καστοριάς

Δ/νση Κοινωνικής 

Προστασίας, 

Παιδείας, 

Πολιτισμού και 

Τουρισμού - Τμ. 

Πολιτισμού και 

Τουρισμού  

Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

Δήμου Καστοριάς 

"ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"

1. ΕΟΤ 

1. ΕΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

4. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που θα τεθεί σε παραχώρηση με κάθε τρόπο από τον Δήμο Καστοριάς (όπως η λειτουργία του Ενυδρείου)

2. Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς    

3. Σύνδεσμοι Γουνοποιών Καστοριάς

4. Πρεσβεία και Προξενεία

5. ΜΜΕ

3. Γενική Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης   

4. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς

3. Εκμετάλλευση του ξενώνα Πολυκάρπης

2. Λειτουργία-εκμετάλλευση του πλοιαρίου «Ολυμπία».

1. Εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Οικομουσείου του Λιμναίου Οικισμού.
Δημοτική 

Ανώνυμη 

Εταιρεία 

Λατομικών και 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

"ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε."

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΤΟΜΕΑΣ

Η μη δραστηριοποίηση στην περιοχή επιχειρήσεων επεξεργασίας κτηνοτροφικών προϊόντων.

1. Τυποποίηση προϊόντων.

2. Διακίνηση προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς μέσα από σύσταση ομάδων ή συνεταιρισμών.

3. Εγκατάσταση νέων καλλιεργειών.

4. Η αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

5. Η μετεξέλιξη του παραδοσιακού αγρότη σε σύγχρονο επιχειρηματία με διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση.

6. Στροφή απασχόλησης στον αγροτικό τομέα λόγω οικονομικής κρίσης.  

1. Η επιφυλακτικότητα των νέων για το επάγγελμα του αγρότη.

2. Τα περιορισμένα επενδυτικά κίνητρα για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και οι 

περιορισμένοι οικονομικοί πόροι.

3. Η έλλειψη χαρτογράφησης και ύπαρξης κτηματολογικών πινάκων στην πλειονότητα των 

αγροκτημάτων.

4. Μη ύπαρξη καινοτόμων καλλιεργειών.

5. Πρόβλημα διάθεσης αγροτικών προϊόντων. 

6. Χαμηλή τιμή αγροτικών προϊόντων.

7. Η μη δραστηριοποίηση στην περιοχή επιχειρήσεων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.

8. Η εσωστρέφεια και η μικρή ανταγωνιστική ικανότητα των αγροτικών προϊόντων λόγω αδυναμίας 

συσκευασίας και τυποποίηση τους.

9. Το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των απασχολούμενων στην γεωργία και η αδυναμία 

συγχρονισμού τους με τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και εφαρμογής φυτοπροστασίας.

2. Ενημέρωση για νέες καλλιέργειες, προγράμματα ανάπτυξης πιστοποιημένης βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης 

διαχείρισης κ.α.  

3. Καταγραφή αγροτεμαχίων και αρδευτικού δικτύου (γεωτρήσεις κτλ).

4. Δράσεις προβολής τοπικών αγροτικών προϊόντων.

5. Δημιουργία κατάλληλου αποθέματος υδάτινου δυναμικού για την άρδευση μεγάλων εκτάσεων μέσω της 

κατασκευής φραγμάτων και σύνδεσης με αρδευτικά δίκτυα.

6. Ποικιλία διαφόρων καλλιεργειών και αγροτικών προϊόντων (ετήσιες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες με 

κυριότερη εκείνη της μηλιάς, αμπελοκαλλιέργειες, όσπρια, κηπευτικά κ.ά) εκ των οποίων τα μήλα και τα φασόλια 

έχουν αναγνωριστεί ως προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

1. Καθαρισμός βοσκότοπων από ανεπιθύμητη βλάστηση.

2. Κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής (κτηνοτροφικοί δρόμοι, λεκάνες ποτίσματος 

αιγοπροβάτων-ποτίστρες, στέγαστρα, ομβροδεξαμενές κλπ)

3. Οι ανεπαρκείς υποδομές σταυλικών εγκαταστάσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τομέας  

Κτηνοτροφίας και 

Αλιείας (Ζωικής 

Παραγωγής)  

Τομέας 

Αγροτικής 

Παραγωγής

1. Ανάγκες για έργα αναδασμού σε διάφορα αγροκτήματα του Δήμου (συγκρούσεις και αδυναμίες 

σχεδιασμού χρήσεων γης).

2. Έλλειψη αντιπλημμυρικών μελετών.

3. Διάνοιξη αποστραγγιστικών καναλιών.

4. Αρδευτικό δίκτυο.

5. Αγροτική οδοποιία (καταπάτηση αγροτικών δρόμων και ανάγκη συντήρησης) 

6. Ανεπαρκείς υποδομές (ελλείψεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα, αναγκαιότητα επέκτασης δικτύου 

ΔΕΗ)

7. Έλλειψη κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων καθώς και τεχνικής 

υποστήριξης από το κράτος (Περιφέρεια –Δ/νση Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης)

8. Η αύξηση του δείκτη γήρανσης στην περιοχή ιδίως του αγροτικού πληθυσμού και η μείωση του 

παραγωγικού δυναμικού.

Δυνατότητες

1. Δυνατότητες για την ανάπτυξη πιστοποιημένης βιολογικής κτηνοτροφίας. 

2. Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.

3. Εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων αξιοποίησης βοσκότοπων.

4. Ανάπτυξη κλάδου εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

5. Μεγάλη τυροκομική παράδοση με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης.

Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Προβλήματα/ανάγκες

Περιορισμοί

Δυνατότητες

Ευκαιρίες

ΕυκαιρίεςΠεριορισμοί
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Δυνατότητες

1. Συνεχής μείωση του εσωτερικού τουρισμού λόγω δυσχερούς οικονομικού περιβάλλοντος

2. Περικοπές κρατικών πόρων που κατευθύνονται στην τουριστική ανάπτυξη.

3. Έλλειμμα εθνικού θεσμικού πλαισίου και νομικής βάσης για τις αγροτουριστικές δραστηριότητες 

με αποτέλεσμα την μη ορθολογική ανάπτυξή τους.

Προβλήματα/ανάγκες

Τομέας

Τουρισμός

Περιορισμοί

1. Συγκριτικά Πλεονεκτήματα περιοχής, όπως πλούσιο φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά που καθιστούν 

την Καστοριά πόλο έλξης επισκεπτών. 

2. Η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών-ειδικών μορφών τουρισμού (Β’ παραθεριστική κατοικία, συνεδριακός, 

επιχειρηματικός, πολιτιστικός, αθλητικός, θρησκευτικός, περιηγητικός, φυσιολατρικός τουρισμός).                                                                                                                           

                                                                                        

3. Δυνατότητα οργανωμένης προβολής και ανάδειξης του Δήμου και της περιοχής.

4. Η συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας σε νέους καινοτόμους προορισμούς ώστε να 

αυξηθούν οι επισκέπτες στην περιοχή.

5. Δημιουργία λίστας εθελοντών για δράσεις σε θέματα τουρισμού.

6. Δημιουργία τοπικού συμφώνου συνεργασίας για την σύνδεση του τουρισμού με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα 

και τη δυνατότητα επισκεψιμότητας τοπικών επιχειρήσεων.

7. Στοχευμένος προσανατολισμός τουριστικού μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών 

(θεματικών μουσείων) για την προσέλκυση υπερτοπικού κοινού.

8. Αξιοποίηση θεσμού των αδελφοποιήσεων για την προώθηση ανταλλαγών και την τουριστική προβολή.

9. Προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

1. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

2. Συνεργασία με σχετικούς δημόσιους (ΕΟΤ, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας) και ιδιωτικούς φορείς (τουριστικοί 

πράκτορες) για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του δήμου.

3. Χρηματοδότηση υποδομών προώθησης τουρισμού με τη χρήση του Ν.3389/2005 περί ΣΔΙΤ.

4. Διασυνοριακές συνεργασίες και δικτυώσεις για την ανάδειξη της περιοχής σε ανταγωνιστικό τουριστικό 

προορισμό και την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

5. Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης, νέων τεχνολογιών και εργαλείων ΤΠΕ για την τουριστική ανάπτυξη και 

προβολή.

6. Αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο οικολογικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός 

7. Η προώθηση από πλευράς Ε.Ε. του κοινωνικού, αγροτικού και πολιτισμικού τουρισμού.

Ευκαιρίες

1. Ανάγκη αξιοποίησης των τουριστικών πόρων της περιοχής. 

2. Αναβάθμιση-βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών τουρισμού

3. Ανεπαρκής σήμανση και υποδομές πρόσβασης.  

4. Έλλειψη προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις τουριστικής εμβέλειας. 
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1. Σημαντική τοπική οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο της γουνοποιίας (45% των επιχειρήσεων του Νομού 

Καστοριάς είναι γουνοποιητικές και από αυτές ένα σημαντικό ποσοστό είναι εξαγωγικές)

2. H γούνα ως το πρώτο σε πωλήσεις εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδος προς τη Ρωσία πρέπει να τύχει ιδιαίτερης 

προσοχής κάτι που δεν έχει γίνει έως σήμερα. 

3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

4. Ενίσχυση και προώθηση τοπικού κοινωνικού διαλόγου.

5. Έμφαση του ΕΣΠΑ σε ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.  

1. Ανάπτυξη δράσεων του γραφείου απασχόλησης του Δήμου για τη μείωση της ανεργίας μέσω προγραμμάτων 

ΟΑΕΔ, κοινωνικής εργασίας αλλά και για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω ενημέρωσης των πολιτών για 

δυνατότητες και ευκαιρίες όπως ο νέος επενδυτικός νόμος κ.α.

2. Ανάπτυξη ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα μπορούν οι επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους πολίτες για την 

παροχή θέσεων εργασίας αλλά και με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες και δικτύωση.

3. Ενέργειες προώθησης και προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας.

4. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου 

μάθησης.

5. Συντονισμένη λειτουργία και συνεργασία δομών κατάρτισης, δια βίου μάθησης και προώθησης της απασχόλησης 

του Δήμου. 

6. Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς φορείς και άλλους δήμους προκειμένου να υπάρξει μεταφορά 

τεχνογνωσίας και εφαρμογή καλών πρακτικών.

7. Η ύπαρξη βιομηχανικού πάρκου συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

1. Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια λειτουργίας. 

2. Λειτουργία καταστημάτων χωρίς άδεια μουσικών οργάνων.  

3. Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων (κυρίως σε τουριστικές περιοχές). 

4. Πολυπλοκότητα διαδικασίας χορήγησης αδειών των λαϊκών αγορών . 

5. Μη σωστή τοποθέτηση των εμπόρων στις λαϊκές αγορές, γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο.

Ευκαιρίες

1. Ανάγκη διαμόρφωσης και υλοποίησης ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου δράσης για την 

απασχόληση. 

2. Ανάγκη εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας και αυτοαπασχόλησης.          

3. Υψηλή και μακροχρόνια ανεργία της περιοχής.

4. Μικρός αριθμός οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Προβλήματα/ανάγκες

Ευκαιρίες

Δυνατότητες

Περιορισμοί

1. Επανατοποθέτηση και επανακαθορισμός των θέσεων των μικροπωλητών κα επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 

αγορών.

2. Καλύτερη οργάνωση των λαϊκών αγορών και εύρεση νέων κατάλληλων χώρων που μπορούν να λειτουργήσουν 

χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

3. Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.    

4. Απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αδειών για το στάσιμο και υπαίθριο εμπόριο.   

5. Αποκλειστική αρμοδιότητα έλεγχου και εφαρμογής των μέτρων από το Δήμο ή από την Περιφερειακή Ενότητα

6. Διαφοροποίηση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων σύμφωνα με την τουριστικότατα της περιοχής.

Τομέας 

Απασχόληση -

Επιχειρηματικότητ

α 

Περιορισμοί

Προβλήματα/ανάγκες

1. Δυσχερές οικονομικό περιβάλλον για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

2. Μακροχρόνια οικονομική ύφεση σε εθνικό επίπεδο που επηρεάζει αρνητικά την τοπική αγορά 

λόγω συρρίκνωσης των εισοδημάτων.

3. Μείωση της καταναλωτικής ζήτησης και αγοραστικής δύναμης.

4. Ραγδαία αύξηση ανεργίας.

5. Έλλειψη μέριμνας από το Κράτος για σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων 

απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που συστάθηκαν στους Δήμους.

6. Περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ.

Δυνατότητες

Τομέας 

Αδειοδοτήσεις και 

Ρυθμίσεις 

Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων

1. Προβληματικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων καταστημάτων, λόγω νομοθετικής πολυπλοκότητας και 

διοικητικών καθυστερήσεων.

2. Συναρμοδιότητες Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου
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Ο θεματικός τομέας «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στον προγραμματισμό των δήμων με τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτη. Ειδικότερα στο

πλαίσιο επιδίωξης αποτελεσματικότερης και ουσιαστικότερης σύνδεσης των δήμων με τα προβλήματα των αγροτών της χωρικής τους αρμοδιότητας, προστίθεται σε αυτούς αυτοτελής τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και

Αλιείας και απονέμεται σειρά αρμοδιοτήτων που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών, που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα

εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και η άσκηση εποπτείας επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β). Επίσης, με κριτήριο την τοπική διάσταση άσκησής τους, σειρά μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων που αφορούν τον

συγκεκριμένο τομέα και οι οποίες ασκούντο από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προβλέπονταν να ενεργοποιηθούν, από 1-1-2013 προς εξασφάλιση των αναγκαίων λειτουργικών δομών των αντίστοιχων υπηρεσιών. Τέλος, κρατικού

χαρακτήρα αρμοδιότητες που ασκούν οι Δήμοι, σε τοπικό επίπεδο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εμπλουτίζονται και περιλαμβάνουν εντοπισμένα θέματα αστικής κατάστασης, θέματα που συνάπτονται με τη χορήγηση

αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, λειτουργίας εκθέσεων, και ίδρυσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών. Περιλαμβάνονται, ακόμη, αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή

της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς

και τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

Από την άλλη πλευρά τα κυριότερο πλεονέκτημα του Δήμου Καστοριάς ως προς την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα παραγωγής είναι ο ικανοποιητικός όγκος επιφανειακών ή και υπόγειων νερών για την άρδευση σημαντικού τμήματος της

γεωργικής γης. Ως εκ τούτου, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη του τομέα, με την προϋπόθεση της ορθολογικής διαχείρισής τους ενώ με τη λειτουργία των φραγμάτων που υπάρχουν ή κατασκευάζονται, δημιουργείται ένα

πλέγμα που καλύπτει μεγάλο ποσοστό της γεωργικής έκτασης και πέρα από την οικολογική αξία ως προς την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, δημιουργούνται συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης των αγροτικών καλλιεργειών. Δεύτερο θετικό

στοιχείο αποτελεί η μεγάλη ποικιλία που παρουσιάζει ο πρωτογενής τομέας τόσο σε σχέση με τη ζωική (μαλακό τυρί, σκληρά τυριά) όσο και με τη φυτική παραγωγή (φασόλια, μήλα, ντομάτες, πατάτες, σιτάρι) με αξιόλογες δυνατότητες

περαιτέρω αύξησης. Μάλιστα τα Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες Καστοριάς και τα Μήλα Καστοριάς αποτελούν Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2081/92 άρθρα 5 και 6 ενώ στα πιστοποιημένα προϊόντα

της περιοχής ανήκει από το 2006 και ο Τοπικός Οίνος Καστοριάς (πρότυπο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων). Άλλα πιστοποιημένα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι το τυρί φέτα, το τυρί μπάντζο, η κεφαλογραβιέρα και το μανούρι (Π.Ο.Π.

– Ευρωπαϊκή Ένωση). Τέλος θετικό στοιχείο αποτελεί και η λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας στο δήμο, με ειδίκευση στα αγροτικά ζητήματα μετά τον Καλλικράτη. Η συγκεκριμένη μονάδα εφαρμόζει προγράμματα παρακολούθησης και

εφαρμογής φυτοπροστασίας, ενημερώνει για νέες καλλιέργειες, προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, ανάπτυξης πιστοποιημένης βιολογικής γεωργίας αλλά και κτηνοτροφίας ενώ έχει ξεκινήσει καταγραφή των αγροτεμαχίων και

αποτύπωση του αρδευτικού δικτύου (γεωτρήσεις κτλ) του δήμου.

Οι μελλοντικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση, είναι η συνεχής αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών (αγωγοί άρδευσης, αγροτική οδοποιία, εξηλεκτρισμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων) μέσω χρηματοδοτήσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά

προγράμματα όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, η εγκατάσταση νέων καλλιεργειών αλλά και η διερεύνηση δημιουργίας εγκαταστάσεων μεταποίησης αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων που θα συμβάλλει στην

τυποποίησή τους. Μεγάλη προστιθέμενη αξία μπορεί επίσης να προσδώσει η διακίνηση προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς μέσα από τη σύσταση ομάδων ή συνεταιρισμών αλλά και οι δράσεις προβολής των τοπικών αγροτικών

προϊόντων. Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός νέων, αγροτών και μη, δείχνουν μία στροφή και διάθεση να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα ενδεχομένως λόγω οικονομικής κρίσης ενώ παράλληλα παρατηρείται

μετεξέλιξη του παραδοσιακού αγρότη σε σύγχρονο επιχειρηματία με διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε ότι αφορά τους εξωτερικούς περιοριστικούς παράγοντες, ως κυριότερους αναφέρονται η έλλειψη χαρτογράφησης και

κτηματολογικών πινάκων στην πλειονότητα των αγροκτημάτων καθώς και τα περιορισμένα επενδυτικά κίνητρα για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και γενικότερα οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι. Επιπλέον η επιφυλακτικότητα από

την μία πλευρά των νέων για το επάγγελμα του αγρότη και από την άλλη το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης όσων απασχολούνται στην γεωργία με άμεση συνέπεια την αδυναμία συγχρονισμού τους με τις εξελίξεις που συντελούνται στον

τομέα έχουν σαν αποτέλεσμα την μη ύπαρξη καινοτόμων καλλιεργειών.

Στη τοπική οικονομία του Δήμου Καστοριάς, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής δεν έχει τον δυναμισμό άλλων αγροτικών περιοχών, πλην ορισμένων δημοτικών ενοτήτων όπως εκείνων του Βιτσίου, Καστρακίου και των Κορεστίων, όπου

κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο και αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου αποτέλεσε από παλιά εμπορικό κέντρο και κέντρο γούνας, με διεθνή εμβέλεια. Άλλοι

παράγοντες που συνέτειναν στην χαμηλή σχετικά συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην τοπική οικονομία είναι οι μικρές αποδόσεις, η ορεινότητα του εδάφους και η σχετική δριμύτητα του κλίματος. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν

και τα παραδοσιακά χρόνια προβλήματα του κλάδου της ελληνικής γεωργίας όπως τα προβλήματα διαδοχής, η εφαρμογή της αναμορφωμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι στρεβλώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα με τις δυσκολίες

διάθεσης της παραγωγής και την χαμηλή τιμή των αγροτικών προϊόντων που αφήνουν μικρά περιθώρια κέρδους στους παραγωγούς σε συνδυασμό με την εσωστρέφεια και την μικρή ανταγωνιστική ικανότητα των αγροτικών προϊόντων

λόγω αδυναμίας συσκευασίας και τυποποίησής τους. Περαιτέρω σε τοπικό επίπεδο, τα βασικότερα προβλήματα σχετίζονται με εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς οι υποδομές άρδευσης είναι ελλιπείς, υφίσταται ανάγκη συντήρησης αλλά και

αναβάθμισης της αγροτικής οδοποιίας, ανάγκες για έργα αναδασμού, αντιπλημμυρικής προστασίας, διάνοιξης αποστραγγιστικών καναλιών, αγροτικού εξηλεκτρισμού ενώ και στον τομέα της ζωικής παραγωγής είναι απαραίτητη η

κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής όπως κτηνοτροφικοί δρόμοι, λεκάνες ποτίσματος αιγοπροβάτων, στέγαστρα, ομβροδεξαμενές, κλπ. Οι βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα στο δήμο

και δεν εφαρμόζονται εκτεταμένα παρά τις θετικές προοπτικές με στροφή των καταναλωτών σε βιολογικά προϊόντα αλλά και τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες δημοτικές ενότητες για ανάπτυξή τους λόγω της

τοπογραφίας τους καθώς είναι γεωγραφικά απομονωμένες. Εξίσου πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι και η μη δραστηριοποίηση στην περιοχή επιχειρήσεων επεξεργασίας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ενώ αρνητικά λειτουργεί

και η γήρανση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού συντελώντας στη μείωση του παραγωγικού δυναμικού. Ολοκληρώντας την αναφορά στον πρωτογενή τομέα πρέπει να επισημανθούν επίσης ως σημαντικά προβλήματα ο καθαρισμός των

βοσκότοπων από ανεπιθύμητη βλάστηση και οι ανεπαρκείς υποδομές σταυλικών εγκαταστάσεων.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
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Πέρα από τον τουρισμό, το εμπόριο αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή. Στον τομέα αυτό, οι δικαιοδοσίες του Δήμου Καστοριάς περιορίζονται στις Αδειοδοτήσεις και Ρυθμίσεις

Εμπορικών Δραστηριοτήτων όπου τα κυριότερα προβλήματα αφορούν την ύπαρξη μεγάλου αριθμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια, αλλά και χωρίς άδεια μουσικών οργάνων, το ωράριο

λειτουργίας των καταστημάτων ιδίως σε τουριστικές περιοχές αλλά και το προβληματικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων καταστημάτων λόγω νομοθετικής πολυπλοκότητας και διοικητικών καθυστερήσεων. Προβλήματα προκύπτουν επίσης από

τις πολύπλοκες διαδικασίες χορήγησης αδειών των λαϊκών αγορών και την μη σωστή τοποθέτηση των εμπόρων με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Σε επίπεδο

υπηρεσιακής λειτουργίας κυριότερα μειονεκτήματα αποτελούν ο μεγάλος αριθμός κενών οργανικών θέσεων του αντίστοιχου τμήματος . Από την άλλη πλευρά δυνατότητες απορρέουν από την επανατοποθέτηση και επανακαθορισμό των

θέσεων των μικροπωλητών κα επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, την καλύτερη οργάνωση των λαϊκών αγορών και την εύρεση νέων κατάλληλων χώρων που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά

προβλήματα. Επιπρόσθετα η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων και αδειών για το στάσιμο και υπαίθριο εμπόριο θα συμβάλλει στην επίλυση πολλών από τα προαναφερόμενα

προβλήματα ενώ και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την τουριστικότατα της περιοχής. Τέλος θετικά μπορεί να συμβάλλει η αποκλειστική αρμοδιότητα έλεγχου και εφαρμογής των

μέτρων είτε από το Δήμο είτε από την Περιφερειακή Ενότητα καθώς σήμερα υφίστανται συναρμοδιότητες της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου που δημιουργούν προβλήματα.

Ο τριτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια σημειώνει σημαντική αύξηση στο Δήμο Καστοριάς αποτελώντας διέξοδο στην συρρίκνωση του κλάδου της επεξεργασίας και εμπορίας της γούνας. Στηρίζεται στον τουρισμό, κυρίως τον εσωτερικό,

και κατά δεύτερο λόγο στις παρεπόμενες εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και σε δεύτερη βάση τις ανάγκες των τουριστών-επισκεπτών. Ο

Δήμος Καστοριάς διαθέτει εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα (περιοχές φυσικού κάλλους, μνημεία, πολιτιστική κληρονομιά, κλπ) τα οποία και πρέπει να αξιοποιήσει προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών και για την

ανάδειξη του τουρισμού σε κύρια εστία ανάπτυξης. Οι φυσικοί πόροι και η βιοποικιλότητα της περιοχής συμβάλλουν στην δυναμική ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο οικολογικός, φυσιολατρικός και περιηγητικός χωρίς

ωστόσο να αποκλείονται και άλλες ειδικές μορφές ο πολιτιστικός, ο αθλητικός, ο θρησκευτικός, ο συνεδριακός και ο επιχειρηματικός τουρισμός για την προώθηση των οποίων υφίστανται ευνοϊκές συνθήκες. Στα πλεονεκτήματα του δήμου

συγκαταλέγονται επίσης ο στοχευμένος προσανατολισμός του τουριστικού μάρκετινγκ και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών (θεματικών μουσείων) για την προσέλκυση υπερτοπικού κοινού. Έχει γίνει επίσης καταγραφή εθελοντών για

θέματα που αφορούν τον τουρισμό ενώ σημαντικές δυνατότητες απορρέουν από δραστηριότητες οργανωμένης προβολής και ανάδειξης του δήμου και της περιοχής, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας σε

νέους καινοτόμους προορισμούς αλλά και από την συνεργασία με δημόσιους (ΕΟΤ, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας) και ιδιωτικούς φορείς (τουριστικοί πράκτορες) για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καστοριάς. Θετικά

θα μπορούσε να λειτουργήσει και ένα τοπικό σύμφωνο συνεργασίας για την σύνδεση του τουρισμού με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και τη δυνατότητα επισκεψιμότητας σε τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον δυνατότητες μπορούν να

προκύψουν από την αξιοποίηση του θεσμού των αδελφοποιήσεων για την προώθηση ανταλλαγών και την τουριστική προβολή καθώς και την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

Με δεδομένη τη ζήτηση που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο τομέας του τουρισμού αναμένεται να αποκτά ολοένα και περισσότερο βαρύνουσα σημασία στην τοπική οικονομία του Δήμου

Καστοριάς. Συνεπώς η αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ε.Ε. προωθεί ιδιαίτερα τις κατηγορίες κοινωνικού, αγροτικού και πολιτισμικού τουρισμού αποτελούν δύο σημαντικές

ευκαιρίες που ο δήμος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα προκειμένου να υπάρξουν συνεργασίες και δικτυώσεις για την ανάδειξη της περιοχής σε ανταγωνιστικό τουριστικό

προορισμό και την προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Άλλες ευκαιρίες προκύπτουν από την χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης, νέων τεχνολογιών και εργαλείων ΤΠΕ για τουριστική προβολή καθώς και από την χρήση του

Ν.3389/2005 περί ΣΔΙΤ για την χρηματοδότηση υποδομών προώθησης τουρισμού.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος στον τομέα του τουρισμού εντοπίζονται στην ανεπαρκή σήμανση και στις ελλιπείς υποδομές πρόσβασης αλλά και στην ανυπαρξία προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις για τον τουρισμό.

Διαπιστώνονται επίσης ανάγκες για αξιοποίηση των τουριστικών πόρων της περιοχής και στο πλαίσιο αυτό αναβάθμιση-βελτίωση υφιστάμενων αλλά και δημιουργία νέων υποδομών που θα συμβάλλουν στην προσέλκυση τουρισμού

ειδικών μορφών όπως ο αθλητικός, χειμερινός κτλ.. Ως προς τους εξωτερικούς περιορισμούς πρέπει να επισημανθεί, το γεγονός, ότι η οικονομική κρίση πλήττει τον εσωτερικό τουρισμό που αποτελεί σημαντικό αποδέκτη του τουριστικού

προϊόντος της περιοχής ενώ εάν σε αυτό προστεθούν οι περικοπές κρατικών πόρων που κατευθύνονται για τουριστική ανάπτυξη τότε δημιουργείται ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον. Τέλος, αρνητικός παράγοντας- τροχοπέδη για την

ανάπτυξη του αγροτουρισμού είναι το έλλειμμα εθνικού θεσμικού πλαισίου και νομικής βάσης για τις αγροτουριστικές δραστηριοτήτες που συντελεί στην μη ορθολογική ανάπτυξη μίας μορφής τουρισμού που θα μπορούσε να αποτελεί

πυλώνα της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης. 
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Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση είναι το μεγάλο ποσοστό ανεργίας και η αυξημένη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στην οικονομία σε σχέση με τα υπερκείμενα χωρικά

επίπεδα. Όπως μάλιστα προκύπτει από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ο Δήμος Καστοριάς εμφανίζει σημαντικά προβλήματα εξαιτίας του μικρού αριθμού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ο οποίος δεν ξεπερνά το ήμισυ

του συνολικού πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας όσο και εξαιτίας της ανεργίας της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι μεγάλη διάρκεια και αριθμός ανέργων. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη δραστηριοποίησης του δήμου με την διαμόρφωση ενός

ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση αλλά και την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας και αυτοαπασχόλησης. Το κυριότερο πλεονέκτημα σε επίπεδο δήμου είναι η δημιουργία και λειτουργία

τμήματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Καλλικράτη. Μέσω του τμήματος αυτού είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις για τη μείωση της ανεργίας μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ,

κοινωνικής εργασίας αλλά και για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με ενημέρωση των πολιτών για δυνατότητες και ευκαιρίες όπως ο νέος επενδυτικός νόμος κ.α. Επιπλέον θα μπορούσε να δημιουργηθεί ιστοσελίδα στην οποία οι

επιχειρήσεις να μπορούν επικοινωνούν με πολίτες για την παροχή θέσεων εργασίας αλλά και να δικτυωθούν με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προώθησης και

προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας. Δυνατότητες μπορούν να προκύψουν επίσης από ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσω υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, από την συντονισμένη

λειτουργία και συνεργασία των δομών κατάρτισης, δια βίου μάθησης και προώθησης της απασχόλησης του Δήμου και από την συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και άλλους δήμους προκειμένου να υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας

και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Να σημειωθεί τέλος ότι η ύπαρξη βιομηχανικού πάρκου στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς μπορεί να συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων ενισχύοντας τη τοπική επιχειρηματικότητα.

Οι εξωγενείς ανασταλτικοί παράγοντες είναι πολλοί, με κυριότερους το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης σε εθνικό επίπεδο η οποία επηρεάζει αρνητικά την

τοπική αγορά με συρρίκνωση εισοδημάτων, μείωση καταναλωτικής ζήτησης και αγοραστικής δύναμης και ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Επιπλέον απουσιάζει η κρατική μέριμνα και υποστήριξη για σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των

τμημάτων απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που συστάθηκαν στους Δήμους με τον Καλλικράτη ενώ γίνονται και περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εύρυθμη και

αποτελεσματική λειτουργία τέτοιων τμημάτων. Ως ευκαιρίες πρέπει να σημειωθούν η σημαντική τοπική οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο της γουνοποιίας ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση των τοπικών αλλά και των

εθνικών εξαγωγών. H γούνα είναι το πρώτο σε πωλήσεις εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδος προς τη Ρωσία και πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής, γεγονός που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, παρότι σε άλλους στρατηγικούς τομείς υπάρχουν

ειδικές συνεργασίες. Άλλες ευκαιρίες απορρέουν από την συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, την ενίσχυση και προώθηση του τοπικού κοινωνικού διαλόγου αλλά και την έμφαση του ΕΣΠΑ σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής

ενσωμάτωσης για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων μείωσης της ανεργίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
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Το γενικό κρίσιμο ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στον τομέα Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης είναι τα εξής:

   • Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας - Ενίσχυση της απασχόλησης

Το παραπάνω Γενικό κρίσιμο ζήτημα αναλύεται στα κάτωθι ειδικά κρίσιμα ζητήματα:

   • Βελτίωση υποδομών ενίσχυσης της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας

   • Βελτίωση υπηρεσιών ενίσχυσης της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας - προώθηση αγροτικού - κτηνοτροφικού προϊόντος

   • Ενίσχυση Τουρισμού - Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών (συνεδριακός, εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.) μορφών τουρισμού  (υποδομές)

   • Προώθηση Τουριστικού προϊόντος

   • Ανάπτυξη εθελοντισμού για δράσεις τουρισμού

   • Ενίσχυση Απασχόλησης και Τοπικής Επιχειρηματικότητας

   • Ανάπτυξη υπηρεσιών προώθησης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης

   • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Γραφείο Επιστημονικών - Ειδικών 

Συνεργατών - Ειδικών Συμβούλων 

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής 

Βοήθειας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διεύθυνση Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση ΚΕΠ 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 

Οργάνωσης

Τμήμα γεωργικής παραγωγής - ανάπτυξης 

και Εγγείων Βελτιώσεων 
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Τμήμα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και 

Εγγειοβελτιωτικών Εργων
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
Τμήμα Κτηνοτροφίας και Αλιείας Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης 

Οχημάτων – Αποθήκης και Διαχείρισης 

Υλικών

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της 

Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και 

Ληξιαρχείου
Τμήμα Εσόδων Τμήμα Κτιριακών και Ειδικών Έργων Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Ταμείου

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, 

Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων

Τμήμα Απασχόλησης και Ενίσχυσης της 

Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Προμηθειών – Λοιπών Δαπανών 

και Αποθήκης

Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, Υποδομών, 

Δικτύων- Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και 

Κτηματολογίου

Γραφεία ΚΕΠ
Γραφεία Διοικητικών θεμάτων και 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Γραφεία Παιδείας

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικών Ενοτήτων

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_5: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γενικός Γραμματέας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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1.

2.

3.

4.

Τοπική Οικονομία & 

Απασχόληση

 Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Επιστημονικών - Ειδικών 

Συνεργατών - Ειδικών Συμβούλων

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία 

Λατομικών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων "ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε."

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και 

Δημοσίων Σχέσεων

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Καστοριάς "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"
Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής 

Βοήθειας

Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση ΚΕΠ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΠεριβάλλον & Ποιότητα Ζωής
Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός & Αθλητισμός

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης 

Καστοριάς (ΔΕΥΑΚ)

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς 

"ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Λατομικών και 

Τουριστικών Επιχειρήσεων "ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε."

Δημοτικό Ωδείο "Δημήτριο Μπαϊρακτάρη και 

Σουλτάνας Πετσάλνικου-Μπαϊρακτάρη" 

Διεύθυνση Πολεοδομίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Τουρισμού

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, 

Αλληλλεγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του 

Δήμου Καστοριάς  

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Πλήθος

Πλήθος

5

1

1

Δεν είναι στελεχωμένο

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Γενικός Γραμματέας Δημάρχου

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

Δεν είναι στελεχωμένο

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΠΕ/ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ειδικές θέσεις ΙΔΟΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Γραφείου Επιστημονικών - Ειδικών Συνεργατών - Ειδικών Συμβούλων

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

Ανθρώπινο Δυναμικό Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

Δεν είναι στελεχωμένο

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

Δεν είναι στελεχωμένο

Δεν είναι στελεχωμένο

Ανθρώπινο Δυναμικό Νομικής Υπηρεσίας

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΠΕ ΝOΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ειδικές θέσεις ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
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Πλήθος

1

3

1

1

1

1

1

1

5

1

2

2

1

3

1

1

1

1

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΑΧ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Πολεοδομίας

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΙΔΑΧ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού  

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
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Προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικούΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
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ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης ΚΕΠ

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος &Ειδικότητα 
Σχέση Εργασίας (Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς 

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΠΕ ΔΙΕΚΠ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΤΕ ΔΙΕΚΠ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού

ΔΕ ΔΙΕΚΠ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
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Γράφημα 5.1 Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμου Καστοριάς με βάση τη σχέση εργασίας

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Καστοριάς

Από τις 641 θέσεις (629 μόνιμες οργανικές, 3 ειδικές μη μετακλητές και 9 ειδικές μετακλητές) που προέβλεπε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς

(ΦΕΚ 2583/Β/11) που συντάχθηκε μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη καταργήθηκαν 46 οργανικές θέσεις με την υπ' αριθμ. 78/29-2-2012 απόφαση δημάρχου

(διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων, ΦΕΚ 1332/Β/12), 75 οργανικές θέσεις με την υπ' αριθμ. 23193/11-6-2012 ΚΥΑ Υπουργείων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικών (Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Καστοριάς,

ΦΕΚ 1958/Β/12), 3 θέσεις ειδικές μετακλητές (2 ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων και 1 ιδιαιτέρου γραμματέα Δημάρχου περ. 1.Α.

υποπαρ. ΣΤ.1. άρθρ. 1 Ν.4093/12, ΦΕΚ 222/Α/12), 28 οργανικών θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας (Άρθρο 81 Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας του Ν.

4172/13, ΦΕΚ 167/Α/13) και 1 οργανική θέση από μετατάξεις από και προς το δήμο με μεταφορά θέσης. Ετσι στον αρχικό οργανισμό απομένουν 488 θέσεις (479 μόνιμες

οργανικές, 3 ειδικές μη μετακλητές και 6 ειδικές μετακλητές). Οι παραπάνω καταργήσεις (κυρίως των κενών οργανικών θέσεων) δεν έχουν αντιστοιχηθεί ανά υπηρεσία και

ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του ποσοστού στελέχωσης της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά.

Από τις παραπάνω θέσεις καλύπτεται μόλις το 29,10% ήτοι 142 θέσεις, εκ των οποίων 136 μονίμων οργανικών 1 ειδικών μη μετακλητών και 5 ειδικών μετακλητών. Το

ποσοστό αυτό αυξάνεται και φτάνει το 48,36% όταν λαμβάνονται υπόψη και οι υπάλληλοι που κατέχουν προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού (14)

καθώς και οι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) (80) καθώς τότε το ανθρώπινο δυναμικού του Δήμου φτάνει στους 236 συνολικά απασχολούμενους.

Συνεπώς η συνολική πραγματική στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου είναι μικρότερη από το 50% των συνολικά προβλεπόμενων θέσεων.

Έτσι λοιπόν στο Δήμο Καστοριά απασχολούνται συνολικά 236 άτομα, εκ των οποίων ποσοστό 57,63% (136 υπάλληλοι) αποτελούν μόνιμο τακτικό προσωπικό, 5,93% (14)

είναι μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν προσωποπαγείς θέσεις, 33,90% (80) είναι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 0,42% (1) είναι υπάλληλοι που κατέχουν

ειδική μη μετακλητή θέση και 2,12% (5) είναι υπάλληλοι που κατέχουν ειδική μετακλητή θέση.

Μόνιμο προσωπικό 
(Oργανικές θέσεις); 

136; 57,63%  Μόνιμο προσωπικό 
(Προσωποπαγείς 
θέσεις); 14; 5,93% 

ΙΔΑΧ; 80; 33,90% 

Ειδικές θέσεις 
μετακλητές ; 5; 2,12% 

Ειδικές θέσεις μη 
μετακλητές ; 1; 0,42% 
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Γράφημα 5.2 Σύγκριση Στελέχωσης Δήμου Καστοριάς (2011 - 2016)

Από το 2012, έτος κατά το οποίο συντάχθηκε ο προηγούμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 43 άτομα, ήτοι μειώθηκε κατά 35 μονίμους 

οργανικούς, αυξήθηκε κατά 5 μονίμους προσωρινούς προσωποπαγείς, μειώθηκε κατά 12 ΙΔΑΧ και κατά 1 με ειδική μετακλητή θέση, ενώ από το 2011 (Διαπιστωτική Πράξη - 

Κατάταξη Προσωπικού του νέου Καλλικρατικού Δήμου) το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 67 άτομα (μειώθηκε κατά 50 μονίμους οργανικούς, κατά 18 ΙΔΑΧ και κατά 1 με 

ειδική μετακλητή θέση και αυξήθηκε κατά 5 μονίμους προσωρινούς προσωποπαγείς).

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Καστοριάς
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Ειδικές Θέσεις Μετακλητές και 
μη 

ΙΔΑΧ Μόνιμοι Προσωρινοί 
Προσωποπαγείς 

Μόνιμοι Οργανικοί Σύνολο 

Υπηρετούντες τον Ιανουάριο 2011 

Υπηρετούντες τον Οκτώβριο 2012 

Υπηρετούντες το Φεβρουάριο 2016 
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Γράφημα 5.3 Κατανομή απασχολούμενου προσωπικού ανά εκπαιδευτική κατηγορία και υπηρεσία

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Καστοριάς 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των υπαλλήλων που απασχολεί η κάθε διεύθυνση τις πρώτες θέσεις σε αναλογία υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ κατέχουν η Δ/νση 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και η Νομική Υπηρεσία  με ποσοστό 100% και ακολουθούν οι Δ/νσεις ΚΕΠ, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Υπηρεσίας 

Δόμησης, με ποσοστά 85,70%, 80% και 70% αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες με τη μικρότερη αναλογία υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ είναι οι Δ/νσεις Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου,  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Τουρισμού και Διοικητικών Υπηρεσιών με ποσοστά 8,1%, 8,7% και 13,8% αντίστοιχα.

Ως προς το σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου τα ποσοστά στελέχωσης ανά επίπεδο εκπαίδευσης είναι 28,4% ΠΕ, 5,9% ΤΕ, 38,6% ΔΕ και 27,1% ΥΕ. Η συνολική λοιπόν 

στελέχωση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ είναι μόλις 34,3% έναντι 65,7% ΔΕ και ΥΕ. Ητοι οι δύο στους τρεις υπαλλήλους του Δήμου Καστοριάς είναι ΔΕ και ΥΕ.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Σύνολο 

Δ/νση ΚΕΠ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Δ/νση Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Τουρισμού   

Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 

Νομική Υπηρεσία 

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Γραφείο Επιστημονικών - Ειδικών Συνεργατών - Ειδικών Συμβούλων 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

Γενικός Γραμματέας  

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 
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ΔΕΥΑΚ ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.
Κοινωφελής Επιχ. Δ. 

Καστοριάς ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

Ν.Π. Κοιν. Προστ., Αλληλεγγύης, 

Παιδείας & Αθλητισμού

ΝΠΔΔ Δημ. Ωδείο Καστοριάς Δημήτριος 

Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα 

Πετσάλνικου-Μπαϊρακτάρη

Οργανικές Θέσεις 72 98 70 9

Μόνιμοι 36

ΙΔΑΧ 19 10 9 2

ΙΔΟΧ (με διάρκεια 

πέραν του έτους) 1 5 52

Σύνολο 

Υπηρετούντων 20 15 61 38 0

Στην παραπάνω καταγραφή συμπεριλήφθηκαν υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης ή με διάρκεια μεγαλύτερη του 

έτους ή (π.χ. προσωπικό ΙΔΟΧ της ΜΑΚΕΔΝΟΣ ή ενταγμένο σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα), ενώ δεν καταγράφεται το προσωπικό ΙΔΟΧ με σύμβαση μικρής διάρκειας το 

οποίο μεταβάλλεται συχνά (π.χ. προσωπικό ΙΔΟΧ του Ν.Π. Κοιν. Προστασ. και του Ωδείου).

Σαν προβλεπόμενες οργανικές θέσεις λήφθηκαν αυτές του μόνιμου τακτικού προσωπικού, και όχι προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις ή ΙΔΟΧ. Τέλος στη ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 

δεν καταγράφονται οργανικές θέσεις αφού δεν προβλέπονται από το καταστατικό της.

Από τον παραπάνω πίνακα καταλήγουμε στο κάτωθι διάγραμμα κάλυψης στελέχωσης των Ν.Π. του Δήμου.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ν.Π. Δήμου Καστοριάς

Οσον αφορά στο προσωπικό των Ν.Π. του δήμου ισχύουν τα εξής:
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων των Ν.Π. του Δήμου

Γράφημα 5.4 Διάγραμμα Κάλυψη Στελέχωσης των Ν.Π. του Δήμου Καστοριάς
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ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

NAI

NAI

NAI

NAI

OXI

OXI

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

ISO 9001/2008

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση Σποραδικά 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Α και Β, αρ. Πρωτ. 2467/26-10-2011 ΕΔΑ Περ. Δυτ. Μακεδονίας

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 2.90.006  OTS ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Διαδικτυακή Πύλη url:www.kastoriacity.gr

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης

Σύστημα Προγραμματισμού & 

Παρακολούθησης Έργων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.34.01 OTS ΑΕ

Διαβούλευση

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, τα Τεχνικά Προγράμματα 

Εκτελεστέων Εργων και οι Προϋπολογισμοί του Δήμου συχητούνται στην Δημοτική Επιτροπή 

Διαβoύλευσης, ενώ για το Στρατηγικό Σχεδιασμό γίνεται και ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του 

διαδικτυακού τόπου του Δήμου.

Τοπικό δίκτυο (lan)

Το σύνολο των Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου (εκτός του Δημοτικού Κτιρίου επί της Αθ. Διάκου 1 

στην Καστοριά) είναι συνδεδεμένοι σε τοπικά δίκτυα διασυσυνδεδεμένα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με 

δυνατότητα πρόσβασης και λειτουργίας των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών του Δήμου 

(Πρωτόκολλο, Δημοτολόγιο, Λογιστική κτλ).      

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

Ασύρματο δίκτυο διαθέτουν τα εξής δημοτικά κτήρια : 1) Το κτίριο επί της Αθ. Διάκου 1, 2) Το 

Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο στην Καστοριά, 3) Το κτίριο όπου στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες  

(Μανιάκοι) και 4) στο κτίριο που στεγάζονται οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Δ.Ε. Αγίων 

Αναργύρων

ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ: Ασύρματο δίκτυο στο ΚΕΚ Αγίας Βαρβάρας 13

Αριθμός web servers -

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος 
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Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ονομασία Κτιρίου Επιφάνεια κτιρίου (τ.μ.)
Κτίσματα Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής αξίας

Δυναμικότητα 

κτιρίου
Αριθμός Εργαζομένων Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ

Σκαπέρδειο Δημοτικό 

Μέγαρο
1634,12 ΌΧΙ 63 NAI

Αμαξοστάσιο ΌΧΙ 60

(κτίριο παλιού 

Δημαρχείου 

Μανιάκων) 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

(συστεγάζεται και το 

Αποκεντρωμενο 

Γραφείο Διοικητικών 

Θεμάτων)

751,72 ΌΧΙ 50 30 NAI

Κτίριο Περιφερειακής 

Ενότητας Καστοριάς

(Πολεοδομία, ΚΕΠ, 

Υγεία - Πρόνοια)
ΌΧΙ 19 ΝΑΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περιγραφή

- -

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 

Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.
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Κτίριο Τουρισμού 338,00 ΌΧΙ 6

ΚΕΠ Καστοριάς (οδός 

Βαλαλά)
120,00 ΌΧΙ 2 ΝΑΙ

ΚΕΠ Μανιάκων (κτίριο 

παλιού Δημαρχείου) 440,04 ΌΧΙ 29 2 ΝΑΙ

Κτίριο νέου 

δημαρχείου 

Μεσοποταμίας

1.200,00 ΌΧΙ 4

ΚΕΠ Μεσοποταμίας 

(κτίριο πρωην 

Δημαρχείου)

1.200,00 ΌΧΙ 80 1 ΝΑΙ

Κτίριο πρώην 

Δημαρχείου 

Μακεδνών

618,50 ΌΧΙ 4 ΝΑΙ

Κτίριο πρώην 

Δημαρχείου Βιτσίου 420,00 ΌΧΙ

ΚΕΠ Τοιχιού 60,00 ΌΧΙ 1 ΝΑΙ

ΚΕΠ Κορησού 137,00 ΌΧΙ 2 ΝΑΙ

κτίριο πρωην 

Δημαρχείου Αγίων 

Αναργύρων

228,00 ΌΧΙ ΝΑΙ

κτίριο πρωην 

Δημαρχείου 

Κορεστείων

315,00 ΌΧΙ 2 ΝΑΙ

κτίριο πρωην 

Δημαρχείου 

κλεισούρας

250,00 ΌΧΙ ΝΑΙ

βιβλιοθήκη 

Βαλαλά 58
225,00 ΌΧΙ 2 ΟΧΙ

Σχολεία 33 ΝΑΙ
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Ονομασία Κτιρίου Επιφάνεια κτιρίου (τ.μ.)
Κτίσματα Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής αξίας

Δυναμικότητα 

κτιρίου
Αριθμός Εργαζομένων Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ

ΚΑΠΗ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                 150,00 ΟΧΙ 1 ΝΑΙ

ΚΑΠΗ ΚΟΡΗΣΟΥ  70,00 ΟΧΙ ΝΑΙ

ΚΑΠΗ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ     
80,00 ΟΧΙ ΝΑΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
150,00 ΟΧΙ                ΌΧΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΚΟΡΗΣΟΥ    
100,00 ΟΧΙ 1 ΝΑΙ

ΚΤΙΡΙΟ 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ  ΔΗΝΑΚ  

500,00 ΟΧΙ 3 ΌΧΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΧΙ 31 ΌΧΙ

Ονομασία Κτιρίου Επιφάνεια κτιρίου (τ.μ.)
Κτίσματα Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής αξίας

Δυναμικότητα 

κτιρίου
Αριθμός Εργαζομένων Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ

Γράμμου 211 (Α’ 

Βρεφονηπιακός 

σταθμός)

Νέες εργ. κατοικίες 

(Β’ Βρεφονηπιακός 

σταθμός)

Αθανασίου Διάκου 1 

(Βοήθεια στο σπίτι, 

Μονάδα Κοιν. 

Μέριμνας, Διοικ.-Οικ. 

Υπηρ.)

Αγίας Βαρβάρας 13 

(πρώην 

Ορφανοτροφείο) 

(Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης)

355,76 43 5 ΝΑΙ

Ν.Π. Κοιν. Προστ., Αλληλλεγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ
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Πλήθος

9

120

14

105

3

23

29

Πλήθος

12

6

4

4

16

18

Πλήθος

5

2

4

5

2

2

1

3

1

1

1

Λοιπός Εξοπλισμός

Είδος

Μηχανές αυτοκινούμενες χλοοκοπτικές 

Είδος

Servers

PC

Σαρωτές

Εκτυπωτές

Plotters

ΦΑΞ

Τρακτεράκια 

Αλυσοπρίονα 

Θαμνοκοπτικά μεσινέζες

Γεωτρύπανα

Θαμνοκόπτες 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Φωτοτυπικά

Οχήματα - Μηχανήματα Εργου

Είδος

Μηχανήματα έργων

Λεωφορείο

Φορτηγά

Φορτηγά ανατρεπόμενα

Επιβατικά - Φορτηγάκια 4Χ4 

Απορριμματοφόρα 

Τηλεσκοπικό θαμνοκόπτη

Αλυσοπρίονα τηλεσκοπικά

Γεννήτρια μονοφασική βενζινοκίνητη με σταθεροποιητή 

Σπαθοσέγα 

Υποβρύχια αντλία

Δήμος Καστοριάς

Υπηρεσία Πρασίνου
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

3

5

10

10

10

1

3

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Σετ κατσαβίδια ίσια και σταυρό

Τροχό μεσαίου μεγέθους

Ψαλίδι τουμποράματος 

Σετ γερμανικά κλειδιά

Γκαζοτανάλια

Θαμνοκοπτικά μεσινέζες

Κομφλέρ

Πλυντικό μηχανής

Αντλία πιέσεως

Κομπρεσεράκια

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

Κόπτη πλαστικού σωλήνα

Κάβουρας 4 ιντσών

Κάβουρας 2,5 ιντσών

Γεννήτρια ρεύματος

Ασφαλτοκόπτη 

Πατητηράκι ασφάλτου

Ηλεκτρόλυση 

Τρυπάνι

Κομπρεσέρ αέρα

Πυροπροστασία

Τηλεσκοπικό κονταροαλυσοπρίονο 

Αλυσοπρίονα

Καρότσια χειρός μεταλλικά

Τσουγκράνες 50-60 εκατοστά

Στύλοι φτυαριού   

Μάσκες άνθρακα

Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος

Φυσητήρες

Θαμνοκοπτικά μεσινέζες

Υπηρεσία Καθαριότητας

Τεχνική Υπηρεσία
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Πλήθος

1

23

3

8

6

Πλήθος

1

Πλήθος

2

1

1

1

1

4

12

Πλήθος

45

3

8

3

1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δήμος - Ν.Π.

Υπηρεσίες Περιφέρειας

Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

Οχήματα - Μηχανήματα Εργου

Είδος

Τρακτέρ

Ν.Π. Κοιν. Προστ., Αλληλλεγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Είδος

Servers

PC

Σαρωτές

Εκτυπωτές

Πολυμηχανήματα

Εξοπλισμός  μηχανημάτων φυσ/πείας  (ηλεκτροθεραπείας,υπερήχου,μικροκυμάτων.δινόλουτρου)

Εργόμετρα κωπηλασίας

Λοιπός Εξοπλισμός

Είδος

Χορτοκοπτικά

Καταμαράν

Φουσκωτό Σκάφος

Τρέιλερ

Εργομετρικό  στατικό ποδήλατο

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Είδος

PC

Σαρωτές

Εκτυπωτές

Φωτοτυπικά
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ΤΟΜΕΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ευκαιρίες

1. Μείωση πόρων (οικονομικών - προσωπικού). 

2. Ανάγκη αντιμετώπισης άμεσων προβλημάτων καθημερινής

λειτουργίας.

3. Συνθετότητα θεσμικού πλαισίου και πλήθους εγκυκλίων, ΥΑ, κλπ.

4. Ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού από το ΥΠΕΣ 

1. Αναγκαιότητα τροποποίησης ΟΕΥ μετά την κατάργηση κενών

οργανικών θέσεων και τις αλλαγές στις αρμοδιότητες των δήμων που

προέκυψαν μετά την έγκριση του ισχύοντα ΟΕΥ (κατάργηση Δημοτικής

Αστυνομίας, Υπηρεσία Δόμησης Ν.4030/11, γραφεία αλλοδαπών).

2. Ελλειψη μελέτης οργάνωσης υπηρεσιών του δήμου, περιγραμμάτων

εργασίας, τυποποίησης διαδικασιών, καθορισμού αρμοδιοτήτων,

στοχοθεσίας. 

3. Μη ικανοποιητική στελέχωση της Δ/νσης Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής η οποία καθιστά σχεδόν αδύνατη την

απασχόλησή της σε θέματα οργάνωσης, ποιότητας,

αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών. 

4. Ελλειψη οργανωμένων αποθηκών και πλήρως εξοπλισμένου

συνεργείου.

5. Μειωμένη δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του

πολίτη λόγω στέγασής τους σε πολλά κτίρια.

6. Μη επικαιροποιημένοι κανονισμοί οργάνων.

7. Έλλειψη έγκαιρου προγραμματισμού για τον συντονισμό μεταξύ των

υπηρεσιών. 

8. Μη ικανοποιητική συνεργασία υπηρεσιών δήμου και νομικών

προσώπων και επιχειρήσεών του

Περιορισμοί 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

1. Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ (ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-

2020, Ε.Π. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 -2020)

1. Τροποποίηση ΟΕΥ με βάση τις νέες ανάγκες και δυνατότητες.

2. Ενίσχυση της στελέχωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και

Πληροφορικής ώστε να καταστεί δυνατή η απασχόλησή της σε θέματα

οργάνωσης, ποιότητας, αποτελεσματικότητας και απόδοσης των

υπηρεσιών.

3. Εκπόνηση μελέτης οργάνωσης υπηρεσιών του δήμου - τυποποίησης

διαδικασιών και εφαρμογή τους, δημιουργία περιγραμμάτων εργασίας,

στοχοθεσία.

4. Δημιουργία οργανωμένων αποθηκών και πλήρως εξοπλισμένου

γραφείου κίνησης - συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων

5. Βελτίωση συνεργασίας υπηρεσιών δήμου και νομικών προσώπων και

επιχειρήσεών του

6. Αντιμετώπιση Επιχειρησιακού και Ετήσιου Σχεδιασμού σαν εργαλεία

οργάνωσης και ανάπτυξης
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

1. Ελλειπής στελέχωση των υπηρεσιών σε αριθμό και ειδικότητες

2. Απουσία σχεδιασμού για την επί τόπου εκπαίδευση και κατάρτιση του

προσωπικού, ανάλογα με το είδος και επίπεδο των απαιτούμενων

υπηρεσιών που καλούνται να προσφέρουν.

1. Ενισχυση κεντρικών υπηρεσιών με μεταφορά υπαλλήλων από τις

αποκεντρωμένες και επανακατατάξεις προσωπικού με βάση τις ανάγκες

των υπηρεσιών

Περιορισμοί Ευκαιρίες

1. Περιορισμός προσλήψεων βάσει της ευρύτερης πολιτικής

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα

1. Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο από άλλους φορείς του Δημοσίου ή

οργανισμούς που συγχωνεύονται ή καταργούνται

2. Εκπαίδευση - κατάρτιση προσωπικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

1. Η ελλειπής ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες που

παρέχονται από τη νέα ιστοσελίδα του δήμου 

2. Η μικρή ακόμη ανταπόκριση των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες

της ιστοσελίδας

1. Νέο νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

2. Αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού στην προοπτική της

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας ιστοσελίδας

4. Ενημέρωση Δημοτών για τις αποφάσεις των οργάνων του δήμου μέσω

ιστοσελίδας

Περιορισμοί Ευκαιρίες

1. Ελλειπής στελέχωση υπηρεσιών 1. Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για ανάπτυξη νέων εφαρμογών

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ

(Συμπαραστάτης του 

Δημότη

Αυτοτ. Γραφείο 

Διαφάνειας

Αυτοτ. Γραφείο 

Διοικητικής Βοήθειας

ΚΕΠ)

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

1. Μη κάλυψη της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη - έλλειψη

μονάδας αποδοχής-διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών

2. Μη στελέχωση των Αυτοτελών Γραφείων Διαφάνειας και Διοικητικής

Βοήθειας

3. Ελλειπής στελέχωση Κεντρικού ΚΕΠ

1. Χρήση των δυνατοτήτων της εφαρμογής διαχείρισης αιτημάτων των

πολιτών

2. Στελέχωση των Αυτοτελών Γραφείων Διαφάνειας και Διοικητικής

Βοήθειας με επανακατάταξη προσωπικού

3. Στελέχωση Κεντρικού από τα αποκεντρωμένα ΚΕΠ

1. Ελλειψη δυνατότητας προσλήψεων 1. Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο από άλλους Φορείς του Δημοσίου ή

οργανισμούς που συγχωνεύονται ή καταργούνται

1. Αξιοποίηση κτιριακής υποδομής και τεχνικού εξοπλισμού που προέκυψε

από τη συγχώνευση με τους "Καποδιστριακούς" δήμους

2. Νέα κατανομή οχημάτων στις υπηρεσίες

3. Προμήθεια επιπρόσθετου απαραίτητου εξοπλισμού (οχήματα,

εξοπλισμό μηχανοργάνωσης κλπ)

Περιορισμοί Ευκαιρίες

Περιορισμοί Ευκαιρίες

1. Το μεγάλο κόστος κατασκευής και εξοπλισμού ενός νέου δημαρχείου

και ενός νέου αμαξοστασίου, τα οποία θα συνέβαλαν στη βελτίωση της

συνεργασίας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών και στην βελτίωση την

εξυπηρέτησης των πολιτών, αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την

συγκέντρωση των υπηρεσιών και την βελτίωση των κτιριακών υποδομών

του δήμου.

1. Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ για την κατασκευή των

απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση - ανανέωση του

εξοπλισμού

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

1. Ελλειψη οργανωμένων αποθηκών

2. Ελλειψη χώρων και εξοπλισμού αρχείων 

3. Χωροθέτηση Υπηρεσιών σε περισσότερα του ενός κτίρια γεγονός που

δημιουργεί δυσχέρειες στη λειτουργία τους

4. Ελλείψεις σε οχήματα

5. Ελλείψεις εξοπλισμού μηχανοργάνωσης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

1. Σημαντική εξάρτηση του Δήμου από τις τακτικές και έκτακτες

επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και για επενδύσεις-υποδομές,

αντίστοιχα. (τα ίδια έσοδα αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών

εσόδων)

2. Διαφυγή εσόδων από θεσμοθετημένα και μη έσοδα

3. Αδυναμία είσπραξης βεβαιωθέντων παλαιοτέρων οικονομικών ετών

4. Δυσκολίες στην είσπραξη μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων και στην

είσπραξη τελών-διακιωμάτων που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους. 

5. Υφιστάμενη πολιτική χαμηλών ανταποδοτικών τελών 

6. Ελλειψη συνολικής πολιτικής μείωσης λειτουργικών δαπανών κτιρίων

και εγκαταστάσεων του δήμου (ηλεκτροφωτισμός, λειτουργία πολλών

κτιρίων κλπ)

7. Μη λειτουργία μηχανογραφημένης αποθήκης.

8. Υλοποίηση τμηματικών προμηθειών 

9. Μη εφαρμογή ηλεκτρονικής καρτέλας οχημάτων - παρακολούθησης

δαπανών γραφείου κίνησης

10. Μη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

1. Εφαρμογή πολιτικής είσπραξης βεβαιωθέντων παλαιοτέρων

οικονομικών ετών

2. Μείωση λειτουργικών δαπανών κτιρίων και εγκαταστάσεων του δήμου

3. Λειτουργία μηχανογραφημένης αποθήκης.

4. Υλοποίηση συνολικών προμηθειών 

5. Οικονομική παρακολούθηση στόλου οχημάτων - δαπανών γραφείου

κίνησης

6. Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

Περιορισμοί Ευκαιρίες

1. Ελλειματική χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους

ΟΤΑ.

2. Σημαντική μείωση των προγραμματισμένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ,

ΣΑΤΑ)

3. Σημαντική μείωση στις εισπράξεις των βεβαιωμένων απαιτήσεων του

Δήμου, λόγω αδυναμίας ανταπόκτρισης των πολιτών

1. Μείωση των δαπανών μέσω διαγωνισμών συνολικών προμηθειών και

μέσω της συστηματικότερης παρακολούθησης των αναλωσίμων από την

αποθήκη

2. Πληρέστερη καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας - Αξιοποίηση

3. Διασταύρωση - διόρθωση δηλωμένων τετραγωνικών μέτρων κτιρίων στη

ΔΕΗ

4. Συστηματικότερη πολιτική τέλους διαφήμισης
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Αναλύοντας τα δεδομένα της καταγραφής του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου προκύπτει ότι οι κεντρικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκώς στελεχωμένες τόσο σε αριθμό

όσο και σε αναγκαίες ειδικότητες. Δεν υπάρχει μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, περιγραφή θέσεων εργασίας, εφαρμογής πρότυπων διαδικασιών και καθορισμού

αρμοδιοτήτων, στοχοθεσίας. Από κτιριακές υποδομές υπάρχει έλλειψη χώρων αρχείου, οργανωμένων αποθηκών. Αρνητικό κρίνεται το γεγονός ότι οι κεντρικές υπηρεσίες

δεν βρίσκονται στο ίδιο κτίριο στην έδρα του Δήμου, καθώς και το γεγονός ότι κάποιες υπηρεσίες στεγάζονται σε περισσότερα του ενός κτίρια (3, 4). Από εξοπλισμό

υπάρχουν ελλείψεις στο αμαξοστάσιο (συνεργείο), ενώ δεν είναι κατανεμημένος με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών ο υπάρχων εξοπλισμός (οχήματα).

Κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μελέτης οργάνωσης των υπηρεσιών, εφαρμογής πρότυπων διαδικασιών και καθορισμού αρμοδιοτήτων και η υιοθέτησής της, η

ανακατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών με έμφαση στις κεντρικές υπηρεσίες, και η στελέχωση υπηρεσιών με μηδενική σήμερα κάλυψη.

Υπάρχει ανάγκη εύρεση νέων χώρων ή αξιοποίησης υφιστάμενων κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών. Ουσιαστική για την βελτίωση της απόδοσης των

υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών θα ήταν η κατασκευή νέου δημαρχείου με στέγαση όλων των κεντρικών υπηρεσιών. Αναγκαία κρίνεται η ανακατανομή και η

ανανέωση του εξοπλισμού.

Οι δυνατότητες του Δήμου σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σχετίζονται με την βελτίωση της εφαρμογής προγράμματος ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης. Στόχος είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για τη παροχή υπηρεσιών για την ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και την διευκόλυνση των

διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης.

Οσον αφορά τα οικονομικά του δήμου θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές μείωσης των δαπανών του δήμου, είσπραξης οφειλομένων και αξιοποίησης της δημοτικής

περιουσίας. Η οικονομική διαχείριση θα πρέπει να βασίζεται στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην αποδοτική διαχείριση πόρων και αγαθών. 

Θετικό κρίνεται ότι ο Δήμος έχει διαχειριστικής επάρκειας και μπορεί να συμμετέχει σε έργα ΕΣΠΑ. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο στόχος της βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες έχει αφετηρία την λειτουργική εσωτερική

διάρθρωση του Δήμου, την αποτελεσματική λειτουργία και τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που συνδυάζονται με μέτρα εκσυγχρονισμού τα οποία διασφαλίζουν την

ορθολογική και χρηστή διαχείριση. 
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Γενικά κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου  είναι τα εξής:

   •  Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

   •  Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

   •  Βελτίωση των υποδομών-εξοπλισμός και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου

   •  Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων

Τα παραπάνω Γενικά κρίσιμα ζητήματα αναλύονται στα κάτωθι ειδικά κρίσιμα ζητήματα και ειδικότερα το πρώτο στα:

   • Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου

   • Βελτίωση συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των φορέων συνεργασίας

το δεύτερο στα:

   • Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών οργάνωσης, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του δήμου

   • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

το τρίτο στα:

   • Κατασκευή - Βελτίωση υποδομών δήμου -Εξοπλισμός 

   • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου

και το τέταρτο στα:

   • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης - μείωση δαπανών

   • Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

1
Διαμέρισμα 1ος 

όρ

Αθήνα - 

Ηρακλείτου 4 - 

Κολωνάκι-

186,5 τ.μ. καλή ΌΧΙ

2

Διαμέρισμα 4ος 

όροφος με 

υπόγεια αποθήκη 

Αθήνα - 

Ηρακλείτου 4 - 

Κολωνάκι

160,0 τ.μ. και 7,0 

τ.μ. η αποθήκη
καλή ΌΧΙ

3

Κατάστημα 

ισόγειο με 

υπόγειο και 

πατάρι

Αθήνα - 

Ηρακλείτου 4 - 

Κολωνάκι-

40,0τ.μ.     ισόγειο                    

- υπόγειο 40,0τ.μ. -

πατάρι 20,0τ.μ.

καλή ΌΧΙ

4

Κατάστημα 

ισόγειο με 

υπόγειο και 

πατάρι

Αθήνα - 

Ηρακλείτου 4 - 

Κολωνάκι-

40,0τ.μ.     ισόγειο                    

- υπόγειο 40,0τ.μ. -

πατάρι 20,0τ.μ.

καλή ΌΧΙ

5 Οικόπεδο

Θεσ/νικη -Σ. 

Τρικούπη 8. 

Συνοικια 

Αγ.Τριάδος 

236,30

Μη δομημένο οικόπεδο

6

Ποσοστό εξ 

αδιαιρέτου  

ισόγειου 

καταστήματος

Δάμωνος 25 

Θεσσαλονίκη

Συνολικό εμβαδόν 

καταστ. 173,0 τ.μ. 
καλή

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

1
Σκαπέρδειο 

Δημοτικό Μέγαρο
Καστοριά Ο.Τ 16 2.495,00 καλή ΌΧΙ

Στεγάζει την πλειοψηφία των υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς. 

Στο υπόγειο διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους και το αρχείο ενώ 

στο ισόγειο υπάρχουν 9 χώροι καταστημάτων και γραφείων.  

2 Κτίριο τουρισμού Καστοριά - Ο.Τ 227- 338,00 καλή ΌΧΙ
Στεγάζει τις υπηρεσίες της αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Τουρισμού 

Υγείας  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3 Αμαξοστάσιο
Καστοριά- .ΟΤ 261--

Λεωφ.Κύκνων Γαλλ
376,00 καλή ΌΧΙ

Στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες της Δ/νσης Καθαριότητας και 

του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς 

4  Μονοκατοικία
Καστοριά-

Σερβιώτου-ΟΤ 164 
200,00

5
Τερζάκεια Παλιά 

Λουτρά

Καστοριά-Καπετάν 

Κώττα-ΟΤ 41Β-
540,00 κακή ΌΧΙ

6 Μονοκατοικία

Καστοριά-

ΠλάτωνοςΦαρμάκη-

ΟΤ 150

100,00 κακή ΝΑΙ

7
Πνευματικό 

κέντρο

Καστοριά-ΟΤ 35-

Αγ.Αθανασίου
κακή ΌΧΙ

8 Οικόπεδο

Περιοχή " Άμμος - 

Μύλοι" Καστοριάς 

Ο.Τ. 233

1.690,0 τ.μ.

Μη δομημένο οικόπεδο

9

Ισόγειο 

κατάστημα με 

υπόγειο και 

πατάρι

Αγίου Αθανασίου 

10 Καστοριά

245,0 τ.μ. με 

υπόγειο 245,0 τ.μ. 

και πατάρι 12,0 

τ.μ.

καλή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

10
Ισόγειο 

κατάστημα

Αλεξ. Κομνηνού 22 

Καστοριά
20,0 τ.μ. καλή

11

Κέντρο 

Περιβαλ/κης 

Ερευνας & 

Ενημέρωσης-

Πάρκου 

Περιβ/κης 

Αγωγής-Πρότυπο 

Ενυδρείο

Καστοριά Λ. 

Κύκνων ΟΤ 270
καλή ΌΧΙ

Φιλοξενεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Ενημέρωσης και 

το Πρότυπο Ενυδρείο του Δήμου Καστοριάς

12
Διατηρητέο 

Παπαχρήστου
Καστοριά-ΟΤ 98 - 279,71 μέτρια ΝΑΙ

13  Ιχθυαγορά
Καστοριά  

Λιμπανίας Μάνου
1.170,00

14 Αρχοντικό Βέργου
Καστοριά.-ΟΤ 173Α-

-Δραγωτά Αιδήτρας-
260,00 μέτρια ΝΑΙ

15 Μουσείο

Καστοριά-ΟΤ 143 -

Πηχεών Ρήγα 

Φερραίου

495,00 καλή ΝΑΙ

Φιλοξενεί το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

1 Πυθαγόρα 2 Μανιάκοι 440,04 καλή ΌΧΙ

Στεγάζει την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, και 

το Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο)

2 Μ. Αλεξάνδρου 2 Μανιάκοι 440,00 καλή ΌΧΙ Στεγάζει το ΚΕΠ 

3 Φιλίππου Μανιάκοι 176,38 καλή ΌΧΙ Θα φιλοξενήσει το Κέντρο Ημέρας για Αυτιστικά Παιδιά

4 Μανιάκοι 257,70 μέτρια ΌΧΙ Πρώην 2ο Δημ. Σχ. Μανιάκων

5 Μανιάκοι 156,97 καλή ΌΧΙ Πρώην Νηπιαγωγείο ('Πέτρινο')

6 Μανιάκοι 600,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός

7 Κορομηλιά 245,00 καλή ΌΧΙ Κέντρο Νεότητας

8 Κορομηλιά 118,93 μέτρια ΌΧΙ Πρώην ΚΕΦΟ

9 Λεύκη 192,53 καλή ΌΧΙ Πρώην Κονότητα (έχει υπόγειο)

10 Λεύκη 367,49 κακή ΌΧΙ Πρώην Δημ. Σχ. (έχει υπόγειο)

11 Λεύκη 180,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός Λεύκης

12 Χιλιόδενδρο 149,27 καλή ΌΧΙ Πρώην Κοινότητα

13 Χιλιόδενδρο 180,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός 

14 Τσάκωνη 350,02 καλή ΌΧΙ Πρώην Κοινότητα

15 Πεντάβρυσος 191,36 καλή ΌΧΙ Πρώην Κοινότητα

16 Πεντάβρυσος 230,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός 

17 Ομορφοκκλησιά 89,69 μέτρια ΌΧΙ Πρώην Κοινότητα

18 Ομορφοκκλησιά 211,28 καλή ΌΧΙ Πρώην Ξενώνας

19 Ομορφοκκλησιά 151,64 μέτρια ΌΧΙ Πρώην Δημ. Σχ. 

20 Υψηλό 102,93 καλή ΌΧΙ Πρώην Δημ. Σχ. 

21 Αυγή 170,78 μέτρια ΌΧΙ Πρώην Δημ. Σχ. (έχει υπόγειο)

22 Αυγή 67,29 μέτρια ΌΧΙ Πρώην Κοινότητα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

1 Πρώην Δημαρχείο Μεσοποταμία 1.200,00 καλή ΌΧΙ ΔΕΥΑΚ - ΚΕΠ

2 Παλαιό Δημαρχείο Μεσοποταμία 200,00 καλή ΌΧΙ

Αποκ/νο Γρ. Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη - 

Τμ. Γεωργικής Παραγωγής-Ανάπτυξης και Έγγειων Βελτιώσεων και 

Κτηνοτροφίας και Αλιείας Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

3 Μεσοποταμία 550,00 καλή ΌΧΙ Κέντρο Υγείας 

4 Μεσοποταμία 1.800,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

5 Μεσοποταμία 400,00 καλή ΌΧΙ Κέντρο Νεότητας

6 Μεσοποταμία 120,00 καλή ΌΧΙ Αγροτικό Ιατρείο

7 Μεσοποταμία 230,00 καλή ΌΧΙ Νηπιαγωγείο

8 Μεσοποταμία 2.100,00 καλή ΌΧΙ Γυμνάσιο-Λύκειο

9 Μεσοποταμία 310,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός

10 Μεσοποταμία 215,00 καλή ΌΧΙ Αποδυτήρια Γηπέδου

11 Κολοκυνθού 600,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

12 Κολοκυνθού 270,00 καλή ΌΧΙ Νηπιαγωγείο-Παιδικός Σταθμός-Παλαιό Δημοτικό Σχολείο

13 Αγία Κυριακή 310,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

14 Αγία Κυριακή 10,00 καλή ΌΧΙ Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα

15 Αγία Κυριακή 120,00 καλή ΌΧΙ Το σπίτι του Παιδιού

16 Αγία Κυριακή 140,00 καλή ΌΧΙ Νηπιαγωγείο

17 Οινόη 180,00 καλή ΌΧΙ Νηπιαγωγείο

18 Οινόη 120,00 καλή ΌΧΙ Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα

19 Οινόη 220,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

20 Οινόη 90,00 καλή ΌΧΙ Αγροτικό Ιατρείο

21 Οινόη 120,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός

22 Πτεριά 120,00 καλή ΌΧΙ Νηπιαγωγείο

23 Πτεριά 210,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

24 Καλοχώρι 320,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο-Παιδικός Σταθμός

25 Καλοχώρι 120,00 καλή ΌΧΙ Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

1 28ης Οκτωβρίου Μαυροχωρι 618,50 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Κατάστημα Μαυροχωρίου

2 28ης Οκτωβρίου Μαυροχωρι 235,37 καλή ΌΧΙ Στέκι Νεολαίας Μαυροχωρίου

3
Π.Μελά & 

Γράμμου
Μαυροχωρι 125,00 καλή ΌΧΙ

ΚΑΠΗ Μαυροχωρίου

4 Μαυροχωρι 180,30 καλή ΌΧΙ Κατάστημα (Το Νησί Των Κορμοράνων)

5 28ης Οκτωβρίου Μαυροχωρι 42,28 καλή ΌΧΙ Κατάστημα & Ιατρείο Μαυροχωρίου

6 Μαυροχωρι 140,00 καλή ΌΧΙ Κατάστημα (Καφενείο & Φαρμακείο)

7 28ης Οκτωβρίου Μαυροχωρι 560,00 καλή ΌΧΙ Ναυτικός Όμιλος Μαυροχωρίου

8 Μαυροχωρι 1.344,80 καλή ΌΧΙ Γυμνάσιο Μαυροχωρίου

9 Μαυροχωρι 735,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολειό Μαυροχωρίου

10 Μαυροχωρι 235,00 καλή ΌΧΙ Νηπιαγωγείο Μαυροχωρίου

11 Μαυροχωρι 310,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός Μαυροχωρίου

12 Μαυροχωρι 285,00 καλή ΌΧΙ Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων Μαυροχωρίου

13
Αγ. Αθανασίου 

(πλατεία Ηρώων)
Πολυκάρπη 277,18 καλή ΌΧΙ

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Πολυκάρπης

14 Γρ. Καραμήτρου Πολυκάρπη 535,01 καλή ΌΧΙ
Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη Πολυκάρπης

15 Π.Μελά Πολυκάρπη 132,00 καλή ΌΧΙ Αποθήκη & Κατάστημα

16 Πολυκάρπη 394,39 καλή ΌΧΙ
Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων (Ξενώνας 

Πολυκάρπης)

17 Γρ. Καραμήτρου Πολυκάρπη 180,00 καλή ΌΧΙ
Αναψυκτήριο Πολυκάρπης

18 Πολυκάρπη 138,76 καλή ΌΧΙ Δυο Ξύλινα Κιόσκια ττο Χώρο Γιορτής Μήλου Πολυκάρπης

19 Πολυκάρπη 732,55 καλή ΌΧΙ Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάρπης

20 Ο.Τ. 25 Πολυκάρπη 785,54 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο Πολυκάρπης

21 Ο.Τ. 25 Πολυκάρπη 325,75 καλή ΌΧΙ Νηπιαγωγείο Πολυκάρπης

22 Πολυκάρπη 350,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός Πολυκάρπης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

23
Εθν. Αντιστάσεως 

30
Δισπηλιό 260,00 καλή ΌΧΙ

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Δισπηλιού

24 Δισπηλιό 211,82 καλή ΌΧΙ Κτίρια Αναπαράστασης Λιμναίου Οικισμού Δισπηλιού

25 Δισπηλιό 488,90 καλή ΌΧΙ Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων Δισπηλιού

26 Δισπηλιό 665,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολειό Δισπηλιού

27 Εθν. Αντιστάσεως Δισπηλιό 263,28 καλή ΌΧΙ
Νηπιαγωγείο Δισπηλιού

28 Εθν. Αντιστάσεως Δισπηλιό 363,82 καλή ΌΧΙ
Παιδικός Σταθμός Δισπηλιού

1 Τοιχιό 112,00 καλή ΌΧΙ Αμαξοστάσιο

2
ΠΡΩΗΝ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Τοιχιό

420,00

καλή ΌΧΙ

Στεγάζει το Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο) 

3 Τοιχιό 130,00 καλή ΌΧΙ Καφενείο Ισόγειο Π. Δημαρχείου

4 Τοιχιό 50,00 καλή ΌΧΙ Ταχυδρομείο Ισόγειο Π. Δημαρχείου

5 Τοιχιό 10,00 καλή ΌΧΙ Λεβητοστάσιο Ισόγειο Π. Δημαρχείου

6 Τοιχιό 550,00 καλή ΌΧΙ Πολιτιστικό Κέντρο

7 Τοιχιό 45,00 καλή ΌΧΙ Αναψυκτήριο

8 Τοιχιό 1.000,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο

9 Τοιχιό 200,00 καλή ΌΧΙ Παιδικός Σταθμός

10 Τοιχιό 200,00 καλή ΌΧΙ
Κερκίδα Χώρου Εκδηλώσεων (Μεταλλική και Ξύλινη Κατασκευή)

11 Τοιχιό 112,00 καλή ΌΧΙ Αγροτικό Ιατρείο (Παραχώρηση Από Ν.Α.Καστοριάς)

12 Τοιχιό 50,00 καλή ΌΧΙ Αποδυτήρια Γηπέδου

13 Πολυκέρασος 120,00 καλή ΌΧΙ Μουσείο

14 Πολυκέρασος 200,00 καλή ΌΧΙ
Δημοτικό Σχολείο (Δεν Λειτουργεί έχει παραχωρηθεί χώρος 12 

Τ.Μ. Στον ΟΤΕ Α.Ε.)

15 Φωτεινή 106,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

16 Φωτεινή 30,00 καλή ΌΧΙ Αποθήκη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

17 ΚΕΝΤΡΟ Φωτεινή 163,00 καλή ΌΧΙ Πολιτιστικός Σύλλογος

18 ΜΟΥΡΙΕΣ Φωτεινή 40,00 καλή ΌΧΙ Αποδυτήρια Γηπέδου

19 Βυσσινιά 280,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

20 Βυσσινιά 140,00 καλή ΌΧΙ Κοινοτικό Κατάστημα (Εκμισθώνεται Ως Κατάστημα)

21 Βυσσινιά 40,00 καλή ΌΧΙ Αποδυτήρια Γηπεδου

22 Σιδηροχώρι 350,00 καλή ΌΧΙ Δημοτικό Σχολείο

23 Σιδηροχώρι 15,00 καλή ΌΧΙ Αποθήκη

24 Σιδηροχώρι 100,00 καλή ΌΧΙ
Κοινοτικό Κατάστημα (Συστεγάζεται και το Αγροτικό Ιατρείο)

25 Οξυά 40,00 Κοινοτικό Κατάστημα

26 Οξυά 20,00 Αποθήκη Συλλόγου

27 Οξυά 113,00 Δημοτικό Σχολείο

28 Οξυά 150,00  Σπίτι Παιδιού (Χρησιμοποιείται ως Αγροτικό Ιατρείο) 

29 Μεταμόρφωση 40,00
Κοινοτικό Κατάστημα (Στεγάζεται και το Αγροτικό Ιατρείο)

30 Μεταμόρφωση 113,00 Δημοτικό Σχολείο

31 Μεταμόρφωση 200,00 Πολιτιστικό Κέντρο

32 Μεταμόρφωση 35,00 Αποδυτήρια Γηπέδου

1 Κορησός 228,00 Μέτρια
Δημοτικό Κατάστημα  - Κτίριο με λιθοδομή του 1950 υπάρχει 

υπόγειο 110,00τ.Μ

2 Κορησός 126,50 Καλή ΝΑΙ
ΚΑΠΗ Κορησού Λιθιάς Κτίριο με λιθοδομή ιδιαίτερης 

Αρχιτεκτονικής

3 Κορησός 148,00 Καλή ΝΑΙ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κτίριο με λιθοδομή Ιδιαίτερης 

Αρχιτεκτονικής

4 Κορησός 137,00 Μέτρια ΚΕΠ Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων

5 Κορησός 1.068,00 Μέτρια Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

6 Κορησός 249,00 Καλή Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

7 Κορησός 250,00 Κακή ΝΑΙ

Δημοτική Οικία "Βάμβαλη" Κτίριο Ιδιαίτερης Μακεδονίτικης 

Αρχιτεκτονικής των αρχών του περασμένου αιώνα

8 Κορησός 300,00 Καλή Αμαξοστάσιο Δήμου

9 Βασιλειάδα 130,00 Μέτρια Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλειάδας

10 Βασιλειάδα 550,00 Καλή Πολιτιστικό Κέντρο Βασιλειαδας

11 Βασιλειάδα 165,00 Κακή Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βασιλειαδας

12 Λιθιά 95,00 Κακή Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λιθιάς

13 Λιθιά 572,00 Κακή
Κλειστό Δημοτικό Σχολειό - Κτίριο με λιθοδομή προ του 1950

14 Λιθιά 263,00 Μέτρια Δημοτικό Ιατρείο Λιθιας  Κτίριο με λιθοδομή προ του 1950

15 Μελισσότοπος 69,00 Μέτρια Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μελισσοτόπου

16 Μελισσότοπος 368,00 Κακή
Κλειστό Δημοτικό Σχολειό - Κτίριο με λιθοδομή προ του 1950

17 Μελισσότοπος 203,00 Μέτρια Κέντρο Νεότητας Μελισσοτόπου

18 Σταυροπόταμος 107,00 Κακή
Κλειστό Δημοτικό Σχολειό - Κτίριο με λιθοδομή προ του 1950

19 Σταυροπόταμος 222,00 Μέτρια Κέντρο Νεότητας Σταυροποτάμου

20 Άγιος Νικόλαος 92,00 Κακή
Κλειστό Δημοτικό Σχολείο - Κτίριο με λιθοδομή προ του 1950

21 Άγιος Νικόλαος 110,00 Καλή Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Νικολάου

22 Βέργας 89,00 Μέτρια
Κλειστό Δημοτικό Σχολείο - Κτίριο με λιθοδομή προ του 1950
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Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.)
Κατάστα

ση

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας

Περιγραφή

1 Ν. Οικισμός 315,00 Καλή
Στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου συστεγάζεται και το Αγροτικό 

Ιατρείο του Ν. Οικισμού. Διαθέτει και βοηθητικούς χώρους 60 τ.μ. 

2 Ν. Οικισμός 230,00 Καλή

Στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου, συστεγάζεται το γραφείο του 

Προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" και του Ταχυδρομείου. 

Διαθέτει και υμιυπόγειο 65 τ.μ.

3 Ν. Οικισμός 835,00 Καλή Το κτίριο είναι κλειστό γυμναστήριο αλλά δεν λειτουργεί

4 Ν. Οικισμός 290,00 Καλή Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων

5 Ν. Οικισμός 144,00 Καλή Κατάστημα που λειτουργεί ως καφετέρια

6 Ν. Οικισμός 80,00 Καλή Κατάστημα που λειτουργεί ως Σούπερ Μάρκετ

7 Ν. Οικισμός 285,00 Καλή Γυμνάσιο Ν. Οικισμού

8 Ν. Οικισμός 1.196,00 Καλή Δημοτικό Σχολείο Ν. Οικισμού

9 Άγιος Αντώνιος 50,00 Καλή Οικία Αγίου Αντωνίου

10 Άγιος Αντώνιος 55,00 Μέτρια Υδρόμυλος Αγίου Αντωνίου

11 Άγιος Αντώνιος 90,00 Μέτρια Πρώην Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου

12 Άγιος Αντώνιος 90,00 Κακή Εστία Αγίου Αντωνίου

13 Άγιος Αντώνιος 140,00 Μέτρια
Πρώην Νηπιοτροφείο - Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αγίου 

Αντωνίου

14 Κρανιώνας 180,00 Κακή
Πρώην "Σπίτι Παιδιού" Κρανιώνας, στο κτίριο αυτό στεγαζόταν και 

το γραφείο της Κοινότητας

15 Κρανιώνας 130,00 Κακή Πρώην Παιδικός Σταθμός Κρανιώνας

16 Κρανιώνας 190,00 Κακή Πρώην Δημοτικό Σχολείο Κρανιώνας

17 Μαυρόκαμπος 100,00 Κακή Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαυροκάμπου

18 Μαυρόκαμπος 150,00 Κακή Πρώην Παιδικός Σταθμός Μαυροκάμπου

19 Μαυρόκαμπος 65,00 Καλή Υδρόμυλος Μαυροκάμπου

20 Μαυρόκαμπος 40,00 Κακή Πρώην Κοινοτικό Γραφείο Μαυροκάμπου

21 Μακροχώρι 240,00 Μέτρια Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μακροχωρίου

22 Μακροχώρι 255,00 Κακή Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου

23 Μακροχώρι 175,00 κακή Πρώην Νηπιοτροφείο Μακροχωρίου
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Κατάστα

ση
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αξίας

Περιγραφή

24 Μακροχώρι 115,00 Μέτρια
Κτίριο που προοριζόταν για Κοινοτικό Σφαγείο Μακροχωρίου 

αλλά δεν λειτούργησε ποτέ

25 Μελάς 248,00 Καλή Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μελά

26 Μελάς 100,00 Κακή Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελά

27 Μελάς 90,00 Μέτρια Πρώην Δημοτικό Σχολείο Οικισμού Άνω Μελά

28 Μελάς 266,00 Καλή

Πρώην Κονοτικό Κατάστημα και Σπίτι Παιδιού Μελά που 

ανακαινίστηκε ως χώρος φιλοξενίας, διαθέτει και βοηθητικούς 

χώρους 36 τ.μ.

29 Χαλάρα 170,00 Κακή Πρώην Σπίτι Παιδιού Χαλάρας

30 Χαλάρα 140,00 Μέτρια Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Χαλάρας

31 Χαλάρα 392,00 ` Αποθήκη του Δήμου στο Δ. Δ. Χαλάρας

32 Χαλάρα 180,00 Κακή Πρώην Δημοτικό Σχολείο Χαλάρας

33 Χαλάρα 15,00 Μέτρια Γεφυροπλάστιγγα Χαλάρας

34 Γάβρος 165,00 Μέτρια Πρώην Δημοτικό Σχολείο Γάβρου

35
Ν. Οικισμός 

Κορεστείων
430,00 Καλή Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν. Οικισμού Κορεστίων

1 Ιεροπηγή 260,50 Καλή
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα. Στο χώρο λειτουργεί και το Αγροτικό 

Ιατρείο. Συμπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι 100 τ.μ. 

2 Ιεροπηγή 100,00 Κακή Παλιό τυροκομείο

3 Ιεροπηγή 60,00 Κακή Παλαιό Σφαγείο

4 Ιεροπηγή 175,75 Μέτρια Παλαιό Δημοτικό Σχολείο

5 Ιεροπηγή 80,00 Κακή Παλαιό κτίριο Εθνικής Πρόνοιας

6 Ιεροπηγή 316,50 Καλή
Νέο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Συμπεριλαμβάνεται 

χώρος υπογείου 110 τ.μ.

7 Ιεροπηγή 74,00 Καλή Κέντρο Επυπηρέτησης Πολιτών, παλιό νηπιαγωγείο

8 Ιεροπηγή Κουζίνα εξυπηρέτησης υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων

9 Ιεροπηγή 28,00 Καλή Αποδυτήρια γηπέδου Ιεροπηγής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
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Κατάστα
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Περιγραφή

10 Δενδροχώρι 184,00 Κακή
Κοινοτικό Κατάστημα. Συμπεριλαμβάνεται βοηθητικός χώρος στο 

υπόγειο 60 τ.μ.

11 Δενδροχώρι 185,00 καλή Δημοτικό Σχολείο

12 Δενδροχώρι 128,00 Καλή Νηπιαγωγείο

13 Δενδροχώρι 120,00 Καλή
Παλιό αστυνομικό τμήμα - Ενοικιάζεται ως ψησταριά - Έχει 

ανακαινιστεί

14 Δενδροχώρι 40,00 καλή Κοινοτικό κτίριο (Παλαιό ΟΤΕ)

15 Δενδροχώρι 80,00 Κακή Παλαιό σφαγείο

16 Δενδροχώρι 28,00 Αποδυτήρια γηπέδου Δενδροχωρίου

1 Κλεισούρα 250,00 Καλή Δημαρχείο Κλεισούρας

2 Κλεισούρα 150,00 Καλή Δημαρχείο Κλεισούρας - Αγροτικό Ιατρείο

3 Κλεισούρα 150,00 Καλή Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ''Τσιούλη''

4 Κλεισούρα 270,00 Μέτρια Δημοτικό Σχολείο - Λαογραφικό Μουσείο (Κτίριο Κεχαγιά)

5 Κλεισούρα 110,00 Μέτρια Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

6 Κλεισούρα 875,00 Καλή Νέο Δημοτικό Σχολείο

7 Κλεισούρα 1.137,55 Καλή Δημοτικό Ξενοδοχείο
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου Καστοριάς των ετών 2011 έως 2015 έχουν ως εξής: 
 

ΕΣΟΔΑ (εισπραχθέντα, απολογισμοί 2011 - 2015) 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 146.583,54 62.875,52 49.601,38 59.133,74 58.414,46 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100.737,95 52.716,55 38.605,76 46.038,14 45.862,92 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.891.011,45 1.873.858,44 1.867.390,90 1.536.487,48 1.569.177,60 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 546.406,37 471.376,33 487.031,32 417.326,89 410.776,36 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 211.349,29 280.918,75 255.291,44 176.464,70 213.987,69 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.451.051,05 8.030.705,89 10.126.694,66 10.121.738,75 10.109.965,76 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 91.047,55 85.581,12 56.847,75 41.897,08 64.423,36 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 13.438.187,20 10.858.032,60 12.881.463,21 12.399.086,78 12.472.608,15 

  

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 136.454,09 0,00 0,00 6.862,22 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.524.638,01 3.154.264,52 1.419.488,40 957.060,92 129.750,82 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.288.321,34 4.921.650,06 8.765.965,47 10.630.311,29 4.135.019,43 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 7,50 844,80 0,00 0,00 11.318,90 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 192.934,97 203.462,82 157.945,21 166.030,02 134.748,53 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.379,84 405.615,57 7.214,18 27.663,80 2.286,10 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6.013.281,66 8.822.291,86 10.350.613,26 11.781.066,03 4.419.986,00 

  

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ  

2011 2012 2013 2014 2015 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  533.978,26 764.072,52 46.031,03 569.209,52 547.936,35 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 529,84 11,80 877,09 2.855,58 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 533.978,26 764.602,36 46.042,83 570.086,61 550.791,93 
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3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2011 2012 2013 2014 2015 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 202.244,55 162.579,02 351.314,90 181.570,60 119.793,22 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 202.244,55 162.579,02 351.314,90 181.570,60 119.793,22 

  

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2011 2012 2013 2014 2015 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.309,82 88.530,55 2.396.313,78 2.652.887,42 2.357.499,42 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 47.888,27 51.303,84 55.653,28 67.778,54 63.190,22 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 49.198,09 139.834,39 2.451.967,06 2.720.665,96 2.420.689,64 

  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011 2012 2013 2014 2015 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.426.182,13 1.355.896,72 664.174,98 464.941,72 751.507,02 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  153.414,72 261.354,26 1.830.111,32 3.369.726,40 4.412.704,53 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 1.579.596,85 1.617.250,98 2.494.286,30 3.834.668,12 5.164.211,55 

   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.816.486,61 22.364.591,21 28.575.687,56 31.487.144,10 25.148.080,49 
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ΔΑΠΑΝΕΣ (πληρωθέντα, απολογισμοί 2011 - 2015) 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 2012 2013 2014 2015 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.573.778,01 6.406.805,95 5.496.780,68 5.402.279,55 5.201.357,93 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 613.383,43 508.264,80 422.579,52 477.786,99 410.661,76 

62 Παροχές τρίτων 1.220.319,17 1.415.427,27 1.011.530,35 909.630,19 910.734,90 

63 Φόροι και τέλη 27.972,01 30.511,22 17.295,89 20.880,70 23.976,93 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 978.877,26 721.583,23 424.478,58 150.728,51 355.896,17 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 541.659,20 514.172,67 508.488,93 134.176,53 131.284,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.014.735,46 946.445,63 717.974,18 626.943,04 621.012,62 

67 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 
επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 

5.631.479,97 4.569.207,74 5.142.109,58 4.855.195,12 4.766.072,74 

68 Λοιπά έξοδα 42.364,97 381,66 858,18 61.543,66 64.427,53 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 17.644.569,48 15.112.800,17 13.742.095,89 12.639.164,29 12.485.424,58 

  

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2011 2012 2013 2014 2015 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 55.340,80 12.492,68 56.809,69 30.147,11 80.967,83 

73 Έργα 408.081,16 1.598.257,10 6.112.344,09 9.362.942,68 5.048.456,26 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 85.513,87 193.218,66 532.706,61 175.048,51 90.261,71 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 548.935,83 1.803.968,44 6.701.860,39 9.568.138,30 5.219.685,80 

  

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011 2012 2013 2014 2015 

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 675.409,23 2.078.751,40 1.023.047,54 437.857,31 747.691,26 

812 Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 1.025.089,43 824.922,07 52.654,16 75.158,20 25.729,76 

82 Λοιπές Αποδόσεις 305.231,66 49.862,83 2.393.065,68 2.780.487,36 2.403.250,25 

83 Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 0,00 0,00 828.295,78 822.127,09 0,00 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα 
οικονομικά έτη 

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

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.005.730,32 2.953.536,30 4.297.063,16 4.115.629,96 3.176.671,27 
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9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2011 2012 2013 2014 2015 

91 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 20.199.235,63 19.870.304,91 24.741.019,44 26.322.932,55 20.881.781,65 
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Οικονομική ανάλυση Δήμου Καστοριάς 
 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών μονάδων 
κάθε μορφής (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές – δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου κ.α.) έχουν αναπτυχθεί από την χρηματοοικονομική επιστήμη διάφορα μέσα και 
τεχνικές με αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών τους. Οι αριθμοδείκτες 
αποτελούν την πλέον γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία μέσων με στόχο, πρώτον την 
καταγραφή - μέτρηση των πόρων που χρησιμοποιεί μία μονάδα, δεύτερον την ανάλυση και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει και τρίτον τη συγκριτική της εξέταση με άλλες 
ομοειδείς. 
 
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μία κατηγορία οικονομικών μονάδων με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αφού παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που 
χαρακτηρίζονται ως τοπικά δημόσια αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν είτε σε 
ικανοποιητικές ποσότητες είτε με τις κατάλληλες προδιαγραφές από την αγορά, ούτε μπορούν να 
τιμολογηθούν με τις κλασσικές μεθόδους του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον δεν έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις ενώ αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Οι οικονομικοί στόχοι των δήμων επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις: α) στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας, β) στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που 
επιτρέπουν την υιοθέτηση διαδικασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού, γ) στην εξασφάλιση 
πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων. 
 
Η κατάρτιση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες και οι 
λειτουργίες των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. θα πρέπει αφενός μεν να παίρνει υπόψη της τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, αφετέρου δε να χρησιμοποιεί αξιόπιστα και κατάλληλα δεδομένα και στοιχεία. Με την 
εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και του νέου τύπου προϋπολογισμού στους 
δήμους δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης μίας σειράς αριθμοδεικτών που επιτρέπουν μία πλήρη και 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης και των προοπτικών τους, καθώς και 
μεταξύ τους συγκρίσεις. 
 
Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Καστοριάς βασίστηκε στους απολογισμούς ετών 
2011 έως 2015 στους οποίους καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις 
προτεραιότητες και επιλογές της Δημοτικής Αρχής, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου και 
γενικά στις δραστηριότητες του. Οι απολογισμοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τις οικονομικές 
δραστηριότητες και συναλλαγές ενός Δήμου, αφού έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και νομοθετικές 
αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν υιοθετήσει σύγχρονη 
λογιστική μεθοδολογία. Η ανάλυσή τους παρέχει συγκεκριμένη εικόνα των προτεραιοτήτων και 
λειτουργιών του.  
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1. Εσοδα Δήμου Καστοριάς 
 

Στην παρακάτω ανάλυση κατηγοριοποιήθηκαν τα έσοδα ως εξής: 

 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (01-05, 07, 11, 14-16, 21, 22, 31, 32, 42) πλην ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ (4212) 

 ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (06, 12) πλην ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

 ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (13) πλην ΕΘΝ. - ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ. (ΣΑΤΑ, ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΥΡΑΣΦ.) 

 ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (13) ΕΘΝΙΚΑ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (41) & ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ (4212) 

 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (511, 512) 
 
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έγινε για τους κάτωθι λόγους: 
 

 Για τη λειτουργία του δήμου βασικό ρόλο παίζουν τα Εσοδα για Γενικές – Λειτουργικές 
Δαπάνες, ήτοι τα Ιδια Εσοδα και οι Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες.  

 
 Ξεχωριστά εξετάζονται τα Εσοδα για Προνοιακά Επιδόματα τα οποία δεν αφορούν λειτουργικές 

δαπάνες του δήμου.  
 

 Επίσης ξεχωριστά κατηγοριοποιούνται οι Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και η Πάγια 
Προκαταβολή, τα οποία δεν αφορούν πραγματικά Εσοδα, αλλά λογιστικές εγγραφές - πράξεις, 
αφού για αυτά, εκτός από τα πραγματικά έσοδα – έξοδα, (Γραμμάτια Είσπραξης – Εντάλματα) 
εκδίδονται και ισόποσα Γραμμάτια Είσπραξης (παρακράτησης) – Εντάλματα (απόδοσης) 
(αποτυπώνονται δηλ. διπλά στον προϋπολογισμό – απολογισμό). 

 
 Τα Εσοδα για Επενδυτικές Δαπάνες κατηγοριοποιούνται στα καθιερωμένα σε ετήσια βάση 

(ΣΑΤΑ, Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων, Πυρασφάλεια) και στα Εσοδα για Επενδυτικές Δαπάνες 
από Χρηματοδοτικά Προγράμματα. 

 
Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση για τα έτη 2011 έως 2015 προκύπτουν τα κάτωθι: 
 

ΕΣΟΔΑ (εισπραχθέντα, απολογισμοί 2011 - 2015) 

Εσοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (01-05, 07, 11, 14-
16, 21, 22, 31, 32, 42) πλην 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ (4212) 

3.971.569,54 4.552.189,21 3.335.938,95 3.250.977,60 3.210.633,51 

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ (06, 12) πλην 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

11.055.522,04 8.283.560,59 8.615.419,61 8.020.523,28 7.373.313,69 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

2.920.167,02 2.901.409,82 2.930.763,45 3.058.276,39 2.866.402,89 

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (13) 
πλην ΕΘΝ. - ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ. 
(ΣΑΤΑ, ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 
ΠΥΡΑΣΦ.) 

1.489.341,81 2.264.373,03 1.477.095,60 1.065.000,50 834.251,95 

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (13) 
ΕΘΝΙΚΑ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

798.979,53 2.657.277,03 7.288.869,87 9.565.310,79 3.300.767,48 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (41) & 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ (4212) 

1.309,82 88.530,55 2.433.313,78 2.692.387,42 2.398.499,42 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (511, 
512) 

1.579.596,85 1.617.250,98 2.494.286,30 3.834.668,12 5.164.211,55 
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Ανάλυση Εσόδων 2011 - 2015

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (01-05, 07, 11, 14-
16, 21, 22, 31, 32, 42) πλην 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ (4212)

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ (06, 12) πλην 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (13) 
πλην ΕΘΝ. - ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ. (ΣΑΤΑ, 
ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΥΡΑΣΦ.)

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (13) 
ΕΘΝΙΚΑ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (41) & 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ (4212)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (511, 
512)
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Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι  
 

 τόσο οι Επιχορηγήσεις για Γενικές – Λειτουργικές Δαπάνες (πλην των Προνοιακών Επιδομάτων), 
όσο και οι καθιερωμένες σε ετήσια βάση Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες (ΣΑΤΑ, 
Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων, Πυρασφάλεια), έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
φτάνοντας το 2015 σε ποσοστά 66,69 % (Λειτουργ. Δαπάνες) και 56,01 % (Επενδύσεις) σε σχέση 
με το 2011. Συνολικά οι Επιχορηγήσεις φτάνουν το 2015 σε ποσοστό 65,43 % επί των 
αντίστοιχων του 2011. Οι Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα είναι σχετικά σταθερές, 

 
 οι Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις που προέρχονται από Χρηματοδοτικά Προγράμματα, 

μεταβάλλονται από έτος σε έτος (ανάλογα με την υλοποίηση των προγραμμάτων), ξεπερνώντας 
το έτος 2014 ακόμη και τις Επιχορηγήσεις για Γενικές – Λειτουργικές Δαπάνες. Από το 
παραπάνω γράφημα διαπιστώνονται οι δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την 
αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, 

 
 οι Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και η Πάγια Προκαταβολή, που όπως 

προαναφέρθηκε αποτελούν λογιστικές εγγραφές, παρουσιάζουν σημαντική αύξηση τα έτη 2013 
έως 2015 λόγω καθιέρωση της παρακράτησης και απόδοσης κρατήσεων μέσω δήμου,  
 

 το δε Χρηματικό Υπόλοιπο (προκύπτει κάθε έτος σαν διαφορά Εσόδων – Εξόδων του 
προηγούμενου έτους) αυξάνεται σημαντικά. 

 
Για τα Ιδια Εσοδα θα επιχειρηθεί παρακάτω μια διεξοδικότερη ανάλυση.  
 
Συγκεκριμένα από το σύνολο των Ιδιων Εσόδων αφαιρούνται τα Εσοδα (Ανταποδοτικά) Υδρευσης – 
Αποχέτευσης, αφού αυτά έπειτα από την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑΚ σε όλο το δήμο, δεν 
αποτελούν από το 2014 έσοδα του δήμου. Τα Εσοδα (Ανταποδοτικά) Υδρευσης – Αποχέτευσης τα 
οποία αποτυπώνονται παρακάτω δεν θα εξεταστούν στην ανάλυση που ακολουθεί. 
 

Εσοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

Ανταποδοτικά Υδρευσης - 
Αποχέτευσης 

457.697,94 594.451,28 257.943,70 4.831,21 0,00 

 
Τέλος ξεχωριστά εξετάζονται τα Εσοδα (Ανταποδοτικά) Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού. 
 
Ετσι τα Ιδια Εσοδα πλην Ανταποδοτικών, οι Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες και τα 
Ανταποδοτικά Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού έχουν ως εξής: 
 

Εσοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (χωρίς τέλη Υδρ. 
- Αποχ. & Καθαρ. - 
Ηλεκτροφ.) 

1.466.658,50 1.910.604,77 1.210.730,13 1.356.119,28 1.190.164,64 

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ (06, 12) πλην 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

11.055.522,04 8.283.560,59 8.615.419,61 8.020.523,28 7.373.313,69 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝ. - 
ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ (πλην 
Ανταποδ. & Επιδομ.) 

12.522.180,54 10.194.165,36 9.826.149,74 9.376.642,56 8.563.478,33 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2.047.213,10 2.047.133,16 1.867.265,12 1.890.027,11 2.020.468,87 
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Ανάλυση Εσόδων για Γενικές - Λειτουργικές Δαπάνες

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (χωρίς τέλη Υδρ. -
Αποχ. & Καθαρ. - Ηλεκτροφ.)

ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ (06, 12) πλην 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝ. -
ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ (πλην Ανταποδ. 
& Επιδομ.)

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
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Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι Επιχορηγήσεις για Γενικές - Λειτουργικές Δαπάνες έχουν μειωθεί 
σημαντικά σε ποσό της τάξης των 3.700.000 € από το 2011 συμπαρασύροντας και το Σύνολο Εσόδων για Γενικές 
- Λειτουργικές Δαπάνες (πλην Ανταποδ.). Τα Ιδια Εσοδα παρουσιάζουν μια αύξηση της τάξης του 30% το έτος 
2012 και μείωση τα επόμενα έτη έως 18,85% το 2015. Τέλος τα Ανταποδοτικά Εσοδα Καθαριότητας – 
Ηλεκτροφωτισμού είναι τα πιο σταθερά παρουσιάζοντας αποκλίσεις από -18,59% το 2013 έως -1,31% το 2015. 
 

Σύγκριση Εσόδων για Γενικές - Λειτουργικές Δαπάνες με 
έτους 2011 

2012 2013 2014 2015 

Ιδα Εσοδα (πλην Ανταποδ.) 30,27% -17,45% -7,54% -18,85% 

Επιχορηγήσεις για Γενικές - Λειτουργικές Δαπάνες -25,07% -22,07% -27,45% -33,31% 

Σύνολο Εσόδων για Γενικές - Λειτουργικές Δαπάνες (πλην 
Ανταποδ.) 

-18,59% -21,53% -25,12% -31,61% 

Ανταποδοτικά Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού 0,00% -8,79% -7,68% -1,31% 

 
Ειδικότερα τα Ιδια Εσοδα ανά Κατηγορία έχουν ως εξής: 
 

Εσοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

146.583,54 62.875,52 49.601,38 59.133,74 58.414,46 

02 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

100.737,95 52.716,55 38.605,76 46.038,14 45.862,92 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜ. (- Υδρ.-Αποχ. & 
Καθαρ.-Ηλεκτρ.) 

1.607,54 213,50 0,00 0,00 0,00 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

546.406,37 471.376,33 487.031,32 417.326,89 410.776,36 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 211.349,29 280.918,75 255.291,44 176.464,70 213.987,69 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 91.047,55 85.581,12 56.847,75 41.897,08 64.423,36 

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 136.454,09 0,00 0,00 6.862,22 

14 
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

7,50 844,80 0,00 0,00 11.318,90 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
– ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

192.934,97 203.462,82 157.945,21 166.030,02 134.748,53 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.379,84 405.615,57 7.214,18 27.663,80 2.286,10 

21 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ (- 
Υδρ.-Αποχ. & Καθαρ.-
Ηλεκτρ.) 

88.026,65 80.383,55 45.274,75 215.669,89 96.645,08 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 529,84 11,80 877,09 2.855,58 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 
ΕΙΣΠΡ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. 
ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ (- Υδρ.-Αποχ. 
& Καθαρ.-Ηλεκτρ.) 

32.689,03 78.328,49 94.253,26 176.739,39 119.793,22 

42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (- 
Πάγια Προκαταβολή) 

47.888,27 51.303,84 18.653,28 28.278,54 22.190,22 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.466.658,50 1.910.604,77 1.210.730,13 1.356.119,28 1.190.164,64 
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2. Εξοδα Δήμου Καστοριάς 
 
Στην παρακάτω ανάλυση κατηγοριοποιήθηκαν τα έξοδα ως εξής: 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ (6) + ΠΟΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΩΝ (811) + ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (83) - 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (6741, 8115) 

 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (6741) 

 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (82) 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) + ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (812) 
 
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έγινε για τους κάτωθι λόγους: 
 

 Στις Λειτουργικές Δαπάνες προστέθηκαν οι Λειτουργικές Δαπάνες Παρελθόντων Οικονομικών 
Ετών (ΠΟΕ) και οι Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, αφού στο Σύνολο Εσόδων για Γενικές – Λειτουργικές 
Δαπάνες συμπεριλήφθηκαν τα αντίστοιχα έσοδα.  

 
 Από τις Λειτουργικές Δαπάνες (6) αφαιρέθηκαν και εξετάζονται ξεχωριστά τα Προνοιακά 

Επιδόματα.  
 

 Επίσης ξεχωριστά εξετάζονται οι Αποδόσεις (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Πάγια 
Προκαταβολή), αφού όπως προαναφέρθηκε αφορούν λογιστικές εγγραφές που προέρχονται ή 
οδηγούν σε αντίστοιχα Γραμμάτια Είσπραξης (παρακράτησης). 

 
 Τέλος στις Επενδυτικές Δαπάνες προστέθηκαν και οι Επενδυτικές Δαπάνες ΠΟΕ. 

 
Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση για τα έτη 2011 έως 2015 προκύπτουν τα κάτωθι: 
 

Εξοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ (6) + ΠΟΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΩΝ (811) + 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
(83) - ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (6741, 8115) 

15.428.608,65 14.252.779,64 12.675.930,89 10.807.460,86 10.357.591,70 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
(6741) 

2.891.370,06 2.938.771,93 2.917.508,32 3.091.687,83 2.875.524,14 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (82) 305.231,66 49.862,83 2.393.065,68 2.780.487,36 2.403.250,25 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) + ΠΟΕ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(812) 

1.574.025,26 2.628.890,51 6.754.514,55 9.643.296,50 5.245.415,56 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ (6) + 
ΠΟΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΩΝ 
(811) + ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΟΦΕΙΛΕΣ (83) - ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (6741, 8115)

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
(6741)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (82)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (7) + ΠΟΕ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(812)

 
 

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



Στρατηγικός Σχεδιασμός – Εντυπο 07: Οικονομικά Στοιχεία σελ. 192 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι  
 

 οι Λειτουργικές Δαπάνες έχουν μειωθεί κατά ποσό μεγαλύτερο των 4.000.000 € από το 2011 
έως το 2015 (μείωση κατά 32,87 %), 

 
 τα Προνοιακά Επιδόματα είναι σχετικά σταθερά, ακολουθώντας τα αντίστοιχα έσοδα, 

 
 οι Αποδόσεις, ακολουθούν τις αντίστοιχες Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων, 

 
 τέλος οι Επενδυτικές Δαπάνες είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τα έτη 2013 έως 2015, λόγω της 

εκτέλεσης των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, 
 
3. Σύγκριση Εσόδων - Εξόδων 
 
Μια σύγκριση Εσόδων – Εξόδων ανά κατηγορία οδηγεί στα κάτωθι 
 

Εσοδα - Εξοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ 
ΓΕΝΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 
ΔΑΠΑΝΕΣ πλην Προνοιακά 
Επιδόματα 

15.027.091,58 12.835.749,80 11.951.358,56 11.271.500,88 10.583.947,20 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ + ΠΟΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΩΝ + 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
- ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

15.428.608,65 14.252.779,64 12.675.930,89 10.807.460,86 10.357.591,70 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

2.920.167,02 2.901.409,82 2.930.763,45 3.058.276,39 2.866.402,89 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2.891.370,06 2.938.771,93 2.917.508,32 3.091.687,83 2.875.524,14 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ 

1.309,82 88.530,55 2.433.313,78 2.692.387,42 2.398.499,42 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 305.231,66 49.862,83 2.393.065,68 2.780.487,36 2.403.250,25 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

2.288.321,34 4.921.650,06 8.765.965,47 10.630.311,29 4.135.019,43 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ + ΠΟΕ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1.574.025,26 2.628.890,51 6.754.514,55 9.643.296,50 5.245.415,56 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.579.596,85 1.617.250,98 2.494.286,30 3.834.668,12 5.164.211,55 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ -
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ πλην Προνοιακά 
Επιδόματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ + ΠΟΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 
ΔΑΠΑΝΩΝ + ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ & ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ + ΠΟΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
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Από τα παραπάνω εξάγονται τα εξής:  
 

 τα έσοδα και έξοδα για Λειτουργικές Δαπάνες έχουν φθίνουσα πορεία, τα δε έτη 2014 και 2015 
οι Λειτουργικές Δαπάνες είναι μικρότερες από τα αντίστοιχα Εσοδα. Αυτό αφενός οφείλεται σε 
εσφαλμένη αντιστοίχιση Επενδυτικών Δαπανών σε ΚΑΕ Λειτουργικών Δαπανών και αφετέρου 
σε κάλυψη της διαφοράς από το Χρηματικό Υπόλοιπο, 

 
 τα έσοδα και έξοδα για Προνοιακά Επιδόματα συμπίπτουν, 

 
 ομοίως ουσιαστικά συμπίπτουν οι Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και οι Αποδόσεις, 

 
 τα έσοδα και έξοδα για Επενδυτικές Δαπάνες πηγαίνουν παράλληλα, 

 
 το Αποθεματικό αυξήθηκε από το 2011 στο 2015 κατά 3.600.000 € περίπου, κυρίως σε ποσά 

που αφορούν Επενδυτικές Δαπάνες (ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ κλπ). 
 
4. Σύγκριση Λειτουργικών Δαπανών – Αμοιβών - Προσωπικού 
 
Εάν θέλουμε να έχουμε μια σύγκριση Λειτουργικών Δαπανών – Αμοιβών και Προσωπικού, έχοντας 
υπόψη την εξέλιξη του προσωπικού από το 2011 έως το 2015 (σύμφωνα με το Κεφ. 5 του παρόντος) 
και εκτιμώντας μια γραμμική εξέλιξη αυτού και τα παραπάνω οικονομικά δεδομένα, έχουμε: 
 

Λειτουργικές Δαπάνες - 
Αμοιβές - Προσωπικό 

(ποσά) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Λειτουργικές Δαπάνες (6) 
μείον Προνοιακά 
Επιδόματα 

15.428.608,65 14.252.779,64 12.675.930,89 10.807.460,86 10.357.591,70 

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

7.573.778,01 6.406.805,95 5.496.780,68 5.402.279,55 5.201.357,93 

Προσωπικό 303 286 269 252 236 

 
ή σε ποσοστά σε σχέση με το 2011  
 

Λειτουργικές Δαπάνες - Αμοιβές - 
Προσωπικό (% σε σχέση με 2011) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Λειτουργικές Δαπάνες (6) μείον Προνοιακά 
Επιδόματα 

100,00% 92,38% 82,16% 70,05% 67,13% 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100,00% 84,59% 72,58% 71,33% 68,68% 

Προσωπικό 100,00% 94,39% 88,78% 83,17% 77,89% 

 
διαπιστώνουμε ότι ενώ το προσωπικό έχει μειωθεί στο 77,89%, οι Λειτουργικές Δαπάνες και οι Αμοιβές 
έχουν μειωθεί στο 67,13% και 68,68% αντίστοιχα. 
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5. Ανάλυση Δεικτών Δήμου Καστοριάς 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ: Ιδια Εσοδα προς Σύνολο Εσόδων για Γενικές – Λειτουργικές 

Δαπάνες. 
 
Ο Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας προκύπτει από: 
 

 Ιδια Εσοδα  

 Σύνολο Εσόδων για Γενικές – Λειτουργικές Δαπάνες  
 
Στα Ιδια Εσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και η Πάγια 
Προκαταβολή, ενώ στο Σύνολο Εσόδων για Γενικές – Λειτουργικές Δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνεται και 
η Επιχορήγηση για Προνοιακά Επιδόματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερη 
είναι η εξάρτηση του Ο.Τ.Α. από τις τακτικές επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης και επομένως τόσο 
μεγαλύτερη η λειτουργική αυτονομία ενός δήμου 
 
Για τα έτη 2011 έως και 2015 ο Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας έχουν ως εξής: 
 

Εσοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

Ιδια Εσοδα 3.971.569,54 4.552.189,21 3.335.938,95 3.250.977,60 3.210.633,51 

Σύνολο Εσόδων για Γενικές – 
Λειτουργικές Δαπάνες 15.027.091,58 12.835.749,80 11.951.358,56 11.271.500,88 10.583.947,20 

Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας 26,43% 35,46% 27,91% 28,84% 30,33% 

 
ο οποίος χωρίς τα Ανταποδοτικά Υδρευσης – Αποχέτευσης γίνονται: 
 

Εσοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

Ιδια Εσοδα (χωρίς Ανταποδ. 
Υδρευσης - Αποχέτ.) 3.513.871,60 3.957.737,93 3.077.995,25 3.246.146,39 3.210.633,51 

Σύνολο Εσόδων για Γενικές – 
Λειτουργικές Δαπάνες (χωρίς 
Ανταποδ. Υδρευσης - Αποχέτ.) 14.569.393,64 12.241.298,52 11.693.414,86 11.266.669,67 10.583.947,20 

Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας 24,12% 32,33% 26,32% 28,81% 30,33% 

 
Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι το 2012 λόγω μιας σημαντικής αύξησης των Ιδίων 
Εσόδων είχαμε τους υψηλότερους Δείκτες Λειτουργικής Αυτονομίας, για τα δε έτη 2013 έως 2015 ο 
Δείκτης αυξάνει σταθερά σε σχέση με το 2011, λόγω της μείωσης των Επιχορηγήσεων για Γενικές – 
Λειτουργικές Δαπάνες. 
 
Αν και τα Ιδια Εσοδα είναι σχετικά σταθερά και ο Δείκτης είναι αυξητικός, η συνεχής μείωση των 
Επιχορηγήσεων μπορεί να οδηγήσει στη μη δυνατότητα κάλυψης των Λειτουργικών Δαπανών. Για να 
αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να διασφαλιστούν και να αυξηθούν τα Ιδια Εσοδα. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Δαπάνες για επενδύσεις / Σύνολο δαπανών (επενδυτικών – Λειτουργικών) 
 
Ο Δείκτης Επενδύσεων προκύπτει από: 
 

 Δαπάνες Επενδύσεων  
 Συνολικές Δαπάνες  
 
Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται το ποσοστό των συνολικών εξόδων που κατευθύνεται σε επενδύσεις 
(έργα, μελέτες, εξοπλισμοί, συμμετοχές σε επιχειρήσεις) και έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και των υπηρεσιών προς τους τοπικούς φορείς, καθώς και την 
αναβάθμιση του Δήμου ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
 
Υπολογίζεται ως ποσοστό των Επενδυτικών Δαπανών προς τις Συνολικές Δαπάνες (Επενδυτικές και 
Λειτουργικές) ενός δήμου και αναδεικνύει κυρίως τη θέληση ενός Ο.Τ.Α. να προχωρεί σε επενδύσεις. 
Στις Συνολικές Δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται τα Προνοιακά Επιδόματα και οι Αποδόσεις. 
 
Ιδιαίτερα υψηλές τιμές του δείκτη αυτού μπορεί να υποδηλώνουν πώς ο δήμος βρίσκεται σε στάδιο 
ταχείας ανάπτυξης όπου χρειάζεται για παράδειγμα η δημιουργία υποδομών. Υπάρχει βέβαια και η 
περίπτωση οι υψηλές τιμές να οφείλονται είτε σε δραστικά περιορισμένα λειτουργικά έξοδα, είτε και 
σε ανυπαρξία παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση υψηλές τιμές δηλώνουν δήμο με σχετικά 
δυναμικό επενδυτικό προσανατολισμό. 
 
Για τα έτη 2011 έως και 2015 ο Δείκτης Επενδύσεων έχουν ως εξής: 
 

Εξοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

Επενδυτικές Δαπάνες 1.574.025,26 2.628.890,51 6.754.514,55 9.643.296,50 5.245.415,56 

Συνολικές Δαπάνες (Επενδυτικές - 
Λειτουργικές) 17.002.633,91 16.881.670,15 19.430.445,44 20.450.757,36 15.603.007,26 

Δείκτη Επενδύσεων  9,26% 15,57% 34,76% 47,15% 33,62% 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα έτη κατά τα οποία υλοποιούνται έργα Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κλπ) ο Δείκτης Επενδύσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος, φτάνοντας μάλιστα το 
2014 σε ποσοστό 47,15% επί των Συνολικών Δαπανών (Επενδυτικών – Λειτουργικών). 
 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ: Ετήσια Τοκοχρεολύσια προς Σύνολο Εσόδων για Γενικές – 

Λειτουργικές Δαπάνες.. 
 

 Τοκοχρεωλύσια  
 Τακτικά Εσοδα  
 
Ο σημαντικός αυτός δείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τα ετήσια τοκοχρεολύσια (κατηγορία 65) προς το 
Σύνολο Εσόδων για Γενικές – Λειτουργικές Δαπάνες. Στα Εσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι Εισπράξεις 
υπέρ Δημοσίου και Τρίτων, η Πάγια Προκαταβολή και η Επιχορήγηση για Προνοιακά Επιδόματα 
 
 
 Με βάση αυτό το ποσοστό υπολογίζεται το πόσα από τα έσοδα για λειτουργικές δαπάνες δεσμεύονται 
για την εξυπηρέτηση των δανείων. Η τιμή του δείκτη εκτιμά τόσο την ικανότητα του Δήμου να 
ανταπεξέρχεται στις δανειακές του υποχρεώσεις, αλλά και την δανειοληπτική του ικανότητα για νέα 
δάνεια. Προφανώς όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μικρότερο τμήμα των εσόδων 
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απομένει για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και αντιστρόφως. Από την άλλη όταν ο Δήμος 
καταβάλλει προσπάθεια για να αυξήσει τα έσοδά του και κυρίως τα ίδια έσοδά του, τόσο η τιμή του 
δείκτη μειώνεται και αυξάνεται η ικανότητά του να αποπληρώνει τα δάνεια ή να δανειοδοτείται 
περαιτέρω.  
 
Ο συγκεκριμένος δείκτης διαμορφώνεται για το Δήμο Καστοριάς για τα έτη 2011 έως 2015 ως εξής: 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

  

Εσοδα – Εξοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

Τοκοχρεολύσια 541.659,20 514.172,67 508.488,93 134.176,53 131.284,00 

Σύνολο Εσόδων για Γενικές – 
Λειτουργικές Δαπάνες 15.027.091,58 12.835.749,80 11.951.358,56 11.271.500,88 10.583.947,20 

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 3,60% 4,01% 4,25% 1,19% 1,24% 

 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Συνολικό Κόστος Απασχόλησης προς Συνολικά Εξοδα. 
 
Προκύπτει από: 
 

 Συνολικό Κόστος Απασχόλησης  

 Σύνολο Εξόδων  
 
Το κόστος απασχόλησης περιλαμβάνει τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού (60) και τις δαπάνες αιρετών 
(612), ενώ το Σύνολο Εξόδων περιλαμβάνει τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες και τα προνοιακά 
επιδόματα, ενώ δεν περιλαμβάνει τις Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και την Πάγια 
Προκαταβολή. Με τον δείκτη αυτό συσχετίζεται το συνολικό κόστος απασχόλησης με το σύνολο των 
εξόδων. 
 
Ο δείκτης αυτός για τα έτη 2011 έως 2015 είναι:  
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  

Εξοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (60) 7.573.778,01 6.406.805,95 5.496.780,68 5.402.279,55 5.201.357,93 

Δαπάνες Αιρετών (612) 454.681,69 395.716,29 285.862,74 336.106,90 309.927,42 

Συνολικό Κόστος Απασχόλησης 8.028.459,70 6.802.522,24 5.782.643,42 5.738.386,45 5.511.285,35 

Συνολικές Δαπάνες (Επενδυτικές - 
Λειτουργικές - Προνοιακά 

Επιδόματα) 19.894.003,97 19.820.442,08 22.347.953,76 23.542.445,19 18.478.531,40 

Δείκτης Κόστους Ανθρώπινου 
Δυναμικού 40,36% 34,32% 25,88% 24,37% 29,83% 

 
Ο δείκτης κινείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα ειδικότερα κατά τα τρία τελευταία έτη όπου οι 
δαπάνες για το ανθρώπινο δυναμικό είναι μικρότερες από 30%. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Συνολικό Κόστος Προσωπικού προς Σύνολο Εσόδων για 
Γενικές – Λειτουργικές Δαπάνες 

Προκύπτει από: 
 

 Συνολικό Κόστος Προσωπικού  
 Σύνολο Εσόδων για Γενικές – Λειτουργικές Δαπάνες  
 
Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται το ποσοστό των Συνολικών Εσόδων για Γενικές – Λειτουργικές 
Δαπάνες ενός Δήμου που κατευθύνεται στην κάλυψη του κόστους του προσωπικού που εργάζεται σε 
αυτόν. Πρόκειται για δείκτη με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, επειδή οι δαπάνες προσωπικού 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο του λειτουργικού κόστους, είναι συνήθως ανελαστικές και 
παρουσιάζουν συστηματική ταμειακή ροή. Είναι προφανές ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, 
τόσο περισσότερα από τα έσοδα για λειτουργικές δαπάνες ενός Δήμου δεσμεύονται για την κάλυψη 
του κόστους του προσωπικού. Αντίθετα όσο μικρότερο είναι το σχετικό ποσοστό, τόσο αυξάνονται οι 
δυνατότητες του Δήμου για κάλυψη νέων αναγκών σε προσωπικό, για παροχή νέων υπηρεσιών κ.α. 
ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται να αξιοποιεί καλύτερα το υπάρχον προσωπικό. 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

Εξοδα 2011 2012 2013 2014 2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (60) 7.573.778,01 6.406.805,95 5.496.780,68 5.402.279,55 5.201.357,93 

Σύνολο Εσόδων για Γενικές – 
Λειτουργικές Δαπάνες 15.027.091,58 12.835.749,80 11.951.358,56 11.271.500,88 10.583.947,20 

Δείκτης Κάλυψης Κόστους 
Προσωπικού 50,40% 49,91% 45,99% 47,93% 49,14% 

 
Οι τιμές του παραπάνω δείκτη είναι της τάξης του 50%, παρά τη σημαντική μείωση (πάνω από 30%) 
του κόστους προσωπικού, λόγω αντίστοιχης μείωσης των εσόδων για λειτουργικές δαπάνες και κυρίως 
των επιχορηγήσεων. Παρά λοιπόν τις παραπάνω μειώσεις κεντρικών πόρων, διασφαλίζεται η κάλυψη 
του κόστους προσωπικού, λόγω αντίστοιχης μείωσης και των υπολοίπων λειτουργικών δαπανών. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ) 
Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζουν το μέσο κατά κεφαλή έσοδο ανά κάτοικο. Ανάλογα με το θέμα που 
εξετάζεται μπορεί να επιλεγεί η αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. Οι τιμές των δεικτών αυτών 
προσφέρονται για συγκρίσεις μεταξύ των Ο.Τ.Α., ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την 
ακολουθούμενη πολιτική, την αποδοτικότητά τους ή με τους αντικειμενικούς παράγοντες που τις 
επηρεάζουν. Ως πληθυσμός χρησιμοποιείται αυτός που προκύπτει από την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 
Προκύπτει από: 
 

 Συνολικά Εσοδα  

 Αριθμός Κατοίκων (Απογραφή ΕΣΥΕ 2011)  
 
Οπου συνολικά έσοδα νοούνται τα έσοδα για Λειτουργικές και Επενδυτικές Δαπάνες και για Προνοιακά 
Επιδόματα και όχι οι Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων, η Πάγια Προκαταβολή και το Χρηματικό 
Υπόλοιπο.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 

  

Εσοδα - Κάτοικο 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικά Εσοδα (για Λειτ. και Επενδ. 
Δαπάνες & Προνοιακά Επιδόματα) 20.235.579,94 20.658.809,68 23.648.087,48 24.960.088,56 17.585.369,52 

Αριθμός κατοίκων (Απογραφή 2011 
μόνιμος πληθυσμός) 35.874 35.874 35.874 35.874 35.874 

Συνολικά Εσοδα ανά Κάτοικο 564,07 575,87 659,20 695,77 490,20 

 
 
ΊΔΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 
Προκύπτει από: 
 

 Ιδια Εσοδα  
 Αριθμός Κατοίκων (Απογραφή ΕΣΥΕ 2011)  
 

ΙΔΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 

  

Εσοδα - Κάτοικοι 2011 2012 2013 2014 2015 

Ιδια Εσοδα 3.971.569,54 4.552.189,21 3.335.938,95 3.250.977,60 3.210.633,51 

Αριθμός κατοίκων (Απογραφή 2011 
μόνιμος πληθυσμός) 35.874 35.874 35.874 35.874 35.874 

Συνολικά Ιδια Εσοδα ανά Κάτοικο 110,71 126,89 92,99 90,62 89,50 

 
Ο πρώτος δείκτης προσδιορίζει το μέσο κατά κεφαλή έσοδο που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο του 
Δήμου Καστοριάς και ο δεύτερος αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση των πόρων που αντλούνται ή και 
αξιοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.  
 
Η τιμή των δεικτών εσόδων ανά κάτοικο κυμαίνονται από 490,20 έως 695,77 €/μόνιμο κάτοικο ενώ των 
δεικτών ιδίων εσόδων από 89,50 έως 126,89 € ανά μόνιμο κάτοικο. Παρατηρείται ότι ο πρώτος δείκτης 
κινείται σε υψηλά επίπεδα που οφείλονται στο μεγάλο μέγεθος των επιχορηγήσεων, ενώ ο δεύτερος 
καταγράφει μικρότερη τιμή που οφείλεται στα μικρά ίδια τακτικά έσοδα. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αφορά στην αποτύπωση του οράματος της Δημοτικής Αρχής και των 

κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της με σκοπό τον προσδιορισμό της στρατηγικής του Δήμου για την 

περίοδο 2015-2019. Η στρατηγική αυτή επιλογή εξειδικεύεται σε Άξονες, μέτρα και στόχους. 

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Δήμου μας στηρίζεται στις αρχές και στις πολιτικές που 

προωθούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την Ελληνική Πολιτεία για την βιώσιμη ανάπτυξη 

και έξυπνη εξειδίκευση των πόλεων. Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο 2014-2020 

που αποτελούν τη βάση για το επόμενο διάστημα, αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες 

ορισμένων περιοχών, όπως οι αστικές και αγροτικές ζώνες. Οι κατευθύνσεις αυτές  ενθαρρύνουν πλέον  

«ολοκληρωμένες προσεγγίσεις» που χωρίς να παραβλέπουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

επιδιώκουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, με ιδιαίτερες αναφορές στην έρευνα-καινοτομία 

και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας.   

Η συνεισφορά των πόλεων και των περιφερειών στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 

έχει αναγνωριστεί ως καθοριστικός παράγοντας από όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής. 

Παράλληλα, και ιδιαίτερα μέσα στο δυσμενές μακρό-περιβάλλον, η οικονομική ευημερία, η κοινωνική 

ένταξη, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος μπορούν να αποτελέσουν 

αλληλοσυμπληρούμενους στόχους μιας στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Η αποστολή του Δήμου έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα της χώρας καθώς και τον κώδικα 

Δήμων είναι η εξής: 

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής». 

Με τον Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), θεμελιώνεται εκ νέου η Πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους δήμους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι χωροθετούνται με 

βάση γεωγραφικά, δημογραφικά, αναπτυξιακά και άλλα αντικειμενικά κριτήρια. Οι νέοι δήμοι με 

κριτήριο την αρχή της εγγύτητας των παρεχόμενων, προς τον πολίτη, υπηρεσιών και με γνώμονα, το 

χαρακτήρα της υπόθεσης ως τοπικής, λόγω των διευρυμένων διοικητικών ορίων τους, γίνονται ικανοί 

να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να υποδεχθούν διευρυμένες αρμοδιότητες σε τομείς, 

όπως, η πρόνοια, η υγεία, η έκδοση οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών κλπ. 

αξιοποιώντας δυναμικά την τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Ο δομικός 

εξορθολογισμός των δημοτικών υπηρεσιών που επιβάλλει το πρόγραμμα σε συνδυασμό με την 

παράλληλη απρόσκοπτη ενσωμάτωση των νέων μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων, καθώς και η 

δημιουργία μεγαλύτερων γεωγραφικά και πληθυσμιακά δήμων, οδηγούν στην ανάγκη σχεδιασμού των 

οργανωτικών δομών τους με χαρακτηριστικά όπως: 

 Σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, αποφυγή της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων 

με σκοπό τον περιορισμό των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και της αναποτελεσματικότητας. 

 Αποφυγή του κατακερματισμού των λειτουργιών και της διάχυσης της ευθύνης, της πολυδιάσπασης 

των υπηρεσιών σε πολλές μικρού μεγέθους ενότητες και της διασποράς ομοειδών αντικειμένων σε 

διαφορετικές μονάδες. 

 Δημιουργία δομών που να προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των 

υπηρεσιών στο βαθμό που χρειάζεται, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συντονισμού 

και παρακολούθησης των αποκεντρωμένων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών. 
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Παράλληλα όμως η ανταπόκριση των νέων δήμων στον πολιτικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό τους 

ρόλο περνάει μέσα από την αντιμετώπιση των ζητημάτων του προσωπικού τους. Αυτό συμβαίνει επειδή 

οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορείς παροχής υπηρεσιών είναι και θα παραμείνουν -παρά την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών- φορείς εντάσεως εργασίας και ο εκσυγχρονισμός τους συνεπάγεται 

συνεχείς βελτιώσεις στις ειδικεύσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Καστοριάς λαμβάνει υπόψη όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

διαμορφώνουν και συνθέτουν την ταυτότητα του  όπως τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα καθώς και τις 

αδυναμίες του, αναγνωρίζει τις αναδυόμενες ευκαιρίες που επιβάλλεται να αξιοποιηθούν όπως επίσης 

επισημαίνει και τις απειλές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως και αποτελεσματικά. Αυτά 

λοιπόν τα χαρακτηριστικά έτσι όπως καταγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια θα αποτελέσουν και τον 

οδικό χάρτη των πολιτικών, των δράσεων, των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να 

συνεχιστούν για να καταφέρει ο Δήμος Καστοριάς να αναδειχθεί και να διαδραματίσει το ρόλο που του 

αρμόζει τα επόμενα χρόνια. Το αναπτυξιακό πλέγμα συμπυκνώνεται  σε τέσσερις βασικούς θεματικούς 

τομείς: 

1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

4. Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου - Διοικητική αναδιάρθρωση - Βελτίωση Υπηρεσιών προς τον Πολίτη 

Στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών τομέων το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Καστοριάς απορρέει 

από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες 

ενότητες και εξειδικεύεται σε άξονες και μέτρα που δίδουν έμφαση: 

 Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων 

 Στη βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 Στην ενίσχυση δομών - υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας 

 Στην ανά- ενίσχυση υπηρεσιών Παιδείας 

 Στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Καστοριάς - ενίσχυση της Σύγχρονης 

Πολιτιστικής Δημιουργίας 

 Στην ενίσχυση υπηρεσιών αθλητισμού 

 Στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας - Ενίσχυση της 

απασχόλησης 

 Στη βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς 

 Στη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 Στη βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου 

 Στη βελτίωση υπηρεσιών Υποστήριξης του Πολίτη 

 Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική οικονομική 

λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων 
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Μέσα από τους προαναφερόμενους άξονες και μέτρα ο Δήμος Καστοριάς σχεδιάζει να υλοποιήσει 
στοχευμένες δράσεις  που εστιάζουν: 

 στην εφαρμογή δράσεων  και πολιτικών που θα δίνουν έμφαση στην αειφορία του 
περιβάλλοντος, στην κοινωνική συνοχή και στην βιώσιμη ανάπτυξη 

 στον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, οι 
οποίες αναμένονται να επιφέρουν οικονομική ισορροπία και να δώσουν την δυνατότητα για την 
άσκηση μίας ανθρωποκεντρικής - αποτελεσματικής - ανοιχτής - ευέλικτης διακυβέρνησης,  

 στη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, φροντίδας, με πολιτικές και 
υπηρεσίες για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και αδύναμων οικονομικά πολιτών 

 στην βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και 
αξιοκρατίας 

 Συντονισμός διάφορων συνοικιακών, τομεακών και τεχνικών σχεδίων και πολιτικών και 
διασφάλιση της συμβολής των προγραμματισμένων επενδύσεων στην προώθηση μιας 
ισορροπημένης ανάπτυξης της κάθε αστικής περιοχής 

 Συντονισμός του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλης- περιφέρειας και 
συμμετοχή στη διαδικασία των πολιτών και άλλων εταίρων που μπορούν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στη διαμόρφωση της μελλοντικής οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας κάθε περιοχής.  
 στην άσκηση υπηρεσιών με πιστοποιημένες διαδικασίες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, 

υψηλής τεχνολογίας υποδομές  
 

Το όραμα του «Καλλικρατικού» Δήμου Καστοριάς είναι: 

“Καστοριά – η δική σου πόλη: αξίζει να ζεις και να δημιουργείς,  

συντροφιά με τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον  ” 

 
Το νέο όραμα του Δήμου Καστοριάς βασίζεται, ισόρροπα και συμπληρωματικά, στους παρακάτω 
κεντρικούς πυλώνες: 

1. Ανάπτυξη της ισότητας και σύγκλιση κέντρου-περιφέρειας: ΔΗΜΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και καθημερινότητας: ΔΗΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

3. Υποστήριξη της δημιουργικότητας και της έκφρασης: ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

4. Ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος: ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

5. Ενίσχυση επιχειρηματικής δράσης και απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΝ  

6. Προστασία και αειφόρος εκμετάλλευση φυσικού πλούτου: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7. Δημιουργία και προώθηση τουριστικών υπηρεσιών: ΔΗΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

8. Διασφάλιση και θωράκιση αισθήματος ασφάλειας: ΔΗΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ 

9. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών: ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ   
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Συστατικό στοιχείο και βασική παράμετρος της ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς είναι ο τοπικός 

στρατηγικός σχεδιασμός που θα οδηγήσει στην προσαρμογή του αστικού σχηματισμού στις εξελίξεις και 

στα νέα δεδομένα, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που προδιαγράφονται, την 

άρση των περιορισμών και την αντιμετώπιση των κινδύνων που οι εξελίξεις συνεπάγονται. Το 

αναπτυξιακό όραμα του Δήμου θεμελιώνεται σε βασικές αξίες οι οποίες διατρέχουν τόσο το 

προγραμματικό πεδίο με στόχο την ενίσχυση της θέσης του Δήμου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων, όσο και το επίπεδο της διακυβέρνησης με στόχο την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την 

ενεργητική συμμετοχή των πολιτών. 

 

Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του 

οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και 

εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου αποτυπώνονται 

στις κατευθυντήριες αρχές που θα υιοθετήσει ο Δήμος Καστοριάς και αναλύονται σε όλο τους το φάσμα 

στο σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 

Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές για την υλοποίηση του Οράματος και κατ’ επέκταση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, στις οποίες θα βασιστεί ο σχεδιασμός των Ετήσιων Προγραμμάτων 

Δράσης, αναλύονται ως εξής: 

 Εφαρμογή Ενδογενούς προτύπου κινητοποίησης και ανάπτυξης  

 Αξιοποίηση περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών πόρων και ευκαιριών   

 Ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών με την υιοθέτηση 

ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων  

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών 

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ Β βαθμού και άλλους τοπικούς φορείς 

 Σεβασμός και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτισμικού ποικιλόμορφου κεφαλαίου  

 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών 

 Διαφάνεια, απολογισμός και χρηστή διαχείριση  

 Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και σύγκλιση με το κέντρο  

 Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις 

 Υποστήριξη θεματικών ενδοπεριφερειακών συνεργασιών και δράσεων με εξωστρεφή 

προσανατολισμό 

 Αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου σε συνδυασμό με βιώσιμη προώθηση της 

απασχόλησης 

 

Ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός των δράσεων και των πολιτικών που χρειάζεται ο Δήμος 

περιλαμβάνει τον καθορισμό Στρατηγικών Στόχων, που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις τις οικονομικής 

και κοινωνικής ζωής των πολιτών του Δήμου και της οργάνωσης του Δήμου Καστοριάς, ως φορέα. 

Σημείο αναφοράς των στόχων αυτών θα αποτελέσουν τα πεδία της τοπικής οικονομίας, της κοινωνίας 

και του ανθρώπινου δυναμικού, του περιβάλλοντος και των υποδομών. 
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 Ανακεφαλαιώνοντας την ανάλυση των εντύπων 2 έως και 5 για τα κρίσιμα ζητήματα – στόχους τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το όραμα του δήμου και τις κατευθυντήριες 
πολιτικές επιλογές, προκύπτει η στρατηγική πολιτική του δήμου σε Αξονες, Μέτρα και Ομάδες Δράσεων σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες αντιστοιχίας Θεματικών Τομέων – Γενικών και Ειδικών Στόχων με Αξονες – Μέτρα – Δράσεις του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού. 
 

Πίνακας 1:Πίνακας Αντιστοιχίας Γενικών - Ειδικών στόχων τοπικής ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς με τους Αξονες, Μέτρα και Δράσεις του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

  

Θεματικός 
Τομέας  

Αξονας Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι Μέτρα Ομάδες Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις 

Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής 

Α.1 Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής 

και Προστασία του 
Περιβάλλοντος 

Γ.Σ.1 Προστασία του 
φυσικού 

περιβάλλοντος και 
ορθολογική χρήση των 

φυσικών πόρων 

Ε.Σ.1.1 Προστασία - 
Αποκατάσταση Λίμνης Καστοριάς 

Μ.1.1 Προστασία και 
αξιοποίηση της λίμνης 

Καστοριάς, του 
ποταμού Αλιάκμονα, 

των χειμάρρων - 
ρεμάτων και των 
υδάτινων πόρων 

Ο.Δ.1.1.1 Προστασία - 
Αποκατάσταση Λίμνης Καστοριάς 

• Διευθέτηση ρεμάτων - χειμάρρων λίμνης 
• Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού λίμνης  
• Εμπλουτισμός της λίμνης με ενδημικά είδη ιχθύων 

Ε.Σ.1.2 Ανάδειξη Λίμνης 
Καστοριάς 

Ο.Δ.1.1.2 Ανάδειξη Λίμνης 
Καστοριάς 

• Ανάπλαση παραλιών 
• Διαμόρφωση παραλίμνιου πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου 
• Ανάπτυξη υποδομών λιμναίου τουρισμού (μαρίνες σκαφών 

κάμπινγκ) 
• Συντήρηση εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου – κρηπιδότοιχου 
• Ολοκλήρωση καθορισμού ορίων όχθης - παρόχθιας ζώνης 

Ε.Σ.1.3 Προστασία ποταμού 
Αλιάκμονα, παραποτάμων και 

ρεμάτων 

Δ.1.1.3 Προστασία ποταμού 
Αλιάκμονα, παραποτάμων και 

ρεμάτων 

• Διευθέτηση ποταμού Αλιάκμονα – παραποτάμων 
• Καθαρισμός ρεμάτων 

Ε.Σ.1.4 Προστασία - ορθολογική 
αξιοποίηση των υπογείων 

υδάτων 

Δ.1.1.4 Προστασία - ορθολογική 
αξιοποίηση των υπογείων υδάτων 

• Καταγραφή Γεωτρήσεων - Ελεγχος χρήσης υπόγειων υδάτων 
• Δημιουργία πάρκου γεωτρήσεων 

Ε.Σ.1.5 Διαχείριση Δημοτικών 
Δασών 

Μ.1.2 Προστασία - 
Ανάδειξη - Διαχείριση 

Δημοτικών Δασών, 
Αλσών, αστικού - 

περιαστικού πρασίνου 
και κοινόχρηστων 

χώρων 

Ο.Δ.1.2.1 Διαχείριση Δημοτικών 
Δασών 

• Διαχειριστικές Μελέτες Δημοτικών Δασών Λιθιάς, Οξυάς, 
Κλεισούρας, Μελά 

Ε.Σ.1.6 Ανάδειξη - αξιοποίηση 
αστικού - περιαστικού πρασίνου, 
αλσών και κοινόχρηστων χώρων 

Ο.Δ.1.2.2 Ανάδειξη - αξιοποίηση 
αστικού - περιαστικού πρασίνου, 
αλσών και κοινόχρηστων χώρων 

• Αξιοποίηση "βουνού" Καστοριάς, άλσους Μεσοποταμίας, 
Καλοκυνθούς, προφήτη Ηλία, Ξενία 

• Συντήρηση – Αναβάθμιση αστικού – περιαστικού πρασίνου και 
κοινόχρηστων χώρων 

• Βοτανικός Κήπος 

Ε.Σ.1.7 Πυροπροστασία Ο.Δ.1.2.3 Πυροπροστασία 
• Αποψίλωση – καθαρισμός δασών και αλσών 
• Προμήθεια εξοπλισμού 

Ε.Σ.1.8 Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας δημοτικών κτιρίων 

Μ.1.3 Εξοικονόμηση 
ενέργειας - αξιοποίηση 

ΑΠΕ 

Ο.Δ.1.3.1 Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικών κτιρίων 

• Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου, Κλειστών Γυμναστηρίων, 
ΔΗΝΑΚ, Σχολείων 

Ε.Σ.1.9 Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό 
και σε λοιπές εγκαταστάσεις του 

δήμου (ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης) 

Ο.Δ.1.3.2 Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό και 
σε λοιπές εγκαταστάσεις του δήμου 
(ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης) 

• Αντικατάσταση φωτιστικών - λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 
• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε αντλιοστάσια ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης 

Ε.Σ.1.10 Παραγωγή Ενέργειας 
(ΑΠΕ, Τηλεθέρμανση) 

Ο.Δ.1.3.3 Συστήματα - 
Εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας (ΑΠΕ, Τηλεθέρμανση) 

• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε στέγες Δημοτικών Κτιρίων 
• Φωτοβαλταϊκά - Αιολικά πάρκα 
• Τηλεθέρμανση 

Ε.Σ.1.11 Προώθηση του 
Εθελοντισμού σε δράσεις 

επέκτασης - βελτίωσης του 
πρασίνου 

Μ.1.4 Ενεργοποίηση 
του Πολίτη σε θέματα 

που αφορούν το 
Περιβάλλον - 

Προώθηση του 
εθελοντισμού 

Ο.Δ.1.4.1 Προώθηση του 
Εθελοντισμού σε δράσεις επέκτασης 

- βελτίωσης του πρασίνου 

• Αναδασώσεις 
• Συντήρηση πρασίνου 

Ε.Σ.1.12 Ευαισθητοποίηση του 
Πολίτη σε θέματα ανακύκλωσης 

Ο.Δ.1.4.2 Ευαισθητοποίηση του 
Πολίτη σε θέματα ανακύκλωσης 

• Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ανακύκλωσης - 
Κομποστοποίησης 
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Θεματικός 
Τομέας  

Αξονας Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι Μέτρα Ομάδες Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις 

Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής 

Α.1 Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής και 

Προστασία του 
Περιβάλλοντος 

Γ.Σ.2 Βελτίωση της αστικής 
λειτουργικότητας και της 

ποιότητας ζωής των 
κατοίκων 

Ε.Σ.2.1 Βελτίωση των βασικών 
οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-

διαδημοτικές) και ενίσχυση της 
δικτύωσης πόλης υπαίθρου 

Μ.1.5 Οδοποιία – 
Κυκλοφοριακό – 

Συγκοινωνία 

Ο.Δ.1.5.1 Βελτίωση των βασικών 
οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-

διαδημοτικές) και ενίσχυση της 
δικτύωσης πόλης υπαίθρου 

• Περιφερειακή οδός Νταηλάκη - Λ. Αμπελώνων 
• Βελτίωση - επέκταση – συντήρηση οδικού δικτύου οικισμών 
• Βελτίωση - επέκταση – συντήρηση οδικού δικτύου μεταξύ 

οικισμών 

Ε.Σ.2.2 Βελτίωση της διαχείρισης 
της οδικής κυκλοφορίας, αύξηση 

των χώρων στάθμευσης στον 
αστικό ιστό, βελτίωση 

συγκοινωνίας 

Ο.Δ.1.5.2 Βελτίωση της διαχείρισης 
της οδικής κυκλοφορίας, αύξηση των 
χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό, 

βελτίωση συγκοινωνίας 

• Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακής Μελέτης 
• Εργα βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών 
• Δημιουργία - Εκσυγχρονισμός χώρων στάθμευσης 
• Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων 
• Προώθηση Εναλλακτικών μορφών μετακίνησης 
• Προώθηση συγκοινωνιακών παρεμβάσεων  

Ε.Σ.2.3 Κατασκευή - Βελτίωση 
δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 

υδάτων 

Μ.1.6 Δίκτυα 

Ο.Δ.1.6.1 Κατασκευή - Βελτίωση 
δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 

υδάτων 

• Κατασκευή - βελτίωση - ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων οικισμών 

Ε.Σ.2.4 Κατασκευή - Βελτίωση 
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων 

Ο.Δ.1.6.2 Κατασκευή - Βελτίωση 
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων 

• Κατασκευή – Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 
οικισμών 

Ε.Σ.2.5 Επέκταση - Βελτίωση – 
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 

Ο.Δ.1.6.3 Επέκταση - Βελτίωση – 
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 

• Επέκταση - Βελτίωση – Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 

Ε.Σ.2.6 Επέκταση - Βελτίωση 
λοιπών δικτύων 

Ο.Δ.1.6.4 Επέκταση - Βελτίωση λοιπών 
δικτύων 

• Επέκταση - υπογείωση δικτύων ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών 
κλπ 

Ε.Σ.2.7 Αναπλάσεις παραδοσιακών 
οικισμών και περιοχών 

Μ.1.7 Αναπλάσεις 

Ο.Δ.1.7.1 Αναπλάσεις παραδοσιακών 
οικισμών και περιοχών  

• Αναπλάσεις παραδοσιακών οικισμών και περιοχών (πυρήνων 
παραδοσιακού τμήματος πόλης Καστοριάς)  

Ε.Σ.2.8 Αναβαθμίσεις και 
αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, 

πεζοδρόμων, σκαλοδρόμων, 
πεζοδρομίων 

Ο.Δ.1.7.2 Αναβαθμίσεις και 
αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, 

πεζοδρόμων, σκαλοδρόμων, 
πεζοδρομίων 

• Ανάπλαση αστικής - περιαστικής περιοχής πόλης Καστοριάς 
• Ανάπλαση οικισμών δημοτικών ενοτήτων 
• Ανάπλαση - κοινόχρηστων χώρων 
• Συντήρηση - βελτίωση πάρκων, παιδικών χαρών 

Ε.Σ.2.9 Σύνταξη - Εγκριση ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ, Σχεδίων πόλεως, 

Αποτυπώσεις Μ.1.8 Χωροταξία - 
Πολεοδομία 

Ο.Δ.1.8.1 Σύνταξη - Εγκριση ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ, Σχεδίων πόλεως, 

Αποτυπώσεις 

• Εγκριση ΓΠΣ, Ολοκλήρωση εκπονούμενων ΣΧΟΟΑΠ και 
εκπόνηση για τους υπόλοιπους οικισμούς 

• Εγκριση Σχεδίων οικισμών 

Ε.Σ.2.10 Δημιουργία εργαλείων 
πολεοδομικού ενδιαφέροντος 

Ο.Δ.1.8.2 Δημιουργία εργαλείων 
πολεοδομικού ενδιαφέροντος 

• Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 
• Δημιουργία ψηφιακών βάσεων γεωχωρικών δεδομένων 

Ε.Σ.2.11 Βελτίωση του επιπέδου 
καθαριότητας του δήμου 

Μ.1.9 Καθαριότητα οδών 
- κοινοχρήστων χώρων - 

διαχείριση 
απορριμμάτων 

Ο.Δ.1.9.1 Βελτίωση του επιπέδου 
καθαριότητας του δήμου 

• Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης στόλου απορριμματοφόρων 
και διαρκούς βελτιστοποίησης των δρομολογίων 

• Διαμόρφωση κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης κάδων και 
προμήθεια εξοπλισμού 

• Ανανέωση Εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας 

Ε.Σ.2.12 Προώθηση ανακύκλωσης Ο.Δ.1.9.2 Προώθηση ανακύκλωσης 
• Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης  
• Αποκομιδή και ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Ε.Σ.2.13 Διαχείριση ογκωδών 
αντικειμένων-  

Ο.Δ.1.9.3 Διαχείριση ογκωδών 
αντικειμένων 

• Καθιέρωση συγκεκριμένων δρομολογίων (φορτηγών) για την 
αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων 

Ε.Σ.2.14 Αποκατάσταση χώρων 
εναπόθεσης μπαζών 

Ο.Δ.1.9.4 Αποκατάσταση χώρων 
εναπόθεσης μπαζών 

• Αποκατάσταση χώρων εναπόθεσης μπαζών - περίφραξη, 
σήμανση 

Ε.Σ.2.15 Βελτίωση εγκαταστάσεων 
κυνοκομείου Μ.1.10 Φροντίδα - 

περίθαλψη αδέσποτων 
ζώων 

Ο.Δ.1.10.1 Βελτίωση εγκαταστάσεων 
κυνοκομείου 

• Βελτίωση - συντήρηση εγκαταστάσεων κυνοκομείου - 
εξοπλισμός 

Ε.Σ.2.16 Βελτίωση φροντίδας - 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων 

Ο.Δ.1.10.2 Βελτίωση φροντίδας - 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων 

• Βελτίωση φροντίδας - περίθαλψης αδέσποτων ζώων 
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Θεματικός 
Τομέας  

Αξονας Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι Μέτρα Ομάδες Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις 

Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, 
Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

Α.2 Βελτίωση 
Υποδομών και 

Υπηρεσιών 
Κοινωνικής 

Πολιτικής, Υγείας, 
Παιδείας, 

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

Γ.Σ.3 Ενίσχυση δομών - 
υπηρεσιών Κοινωνικής 
Πολιτικής και Δημόσιας 

Υγείας 

Ε.Σ.3.1 Κατασκευή - Βελτίωση - 
Εξοπλισμός υποδομών Κοινωνικής 

Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας 

Μ.2.1 Δημιουργία νέων - 
Βελτίωση υφιστάμενων 

υποδομών και 
υπηρεσιών Κοινωνικής 
Πολιτικής και Δημόσιας 

Υγείας 

Ο.Δ.2.1.1 Κατασκευή - Βελτίωση - 
Εξοπλισμός υποδομών Κοινωνικής 

Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας 

• Δημιουργία νέων υποδομών Κοινωνικής Πολιτικής (π.χ. 
Κοινωνικό Ιατρείο) 

• Συντήρηση - Βελτίωση - εξοπλισμός υφιστάμενων υποδομών 
Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΑΠΗ, Βρεφικούς/Παιδικούς Σταθμούς 
κλπ) 

• Συντήρηση - Βελτίωση - εξοπλισμός Αγροτικών Ιατρείων 
• Τηλεϊατρική  
• Στέγη απόρων 

Ε.Σ.3.2 Ανάπτυξη Δράσεων 
Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας 

Υγείας 

Ο.Δ.2.1.2 Ανάπτυξη Δράσεων 
Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας 

Υγείας 

• Λειτουργία Δομών Κοινωνικής Πολιτικής (Βρεφικοί-Παιδικοί 
Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ κλπ) 

• Υποστήριξη Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο, Κοινωνικά συσσίτια) 

• Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (π.χ. Συμβουλευτική 
υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας) 

• Υποστήριξη ομάδων Κοινωνικής Δράσης  
• Ενημέρωση δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας 
• Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών 
• Συνεργασία με Φορείς για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας 

Γ.Σ.4 Ανάπτυξη - 
Ενίσχυση υπηρεσιών 

Παιδείας 

Ε.Σ.4.1 Κατασκευή - Βελτίωση - 
Εξοπλισμός Υποδομών Παιδείας 

Μ.2.2 Δημιουργία νέων - 
Βελτίωση υφιστάμενων 

υποδομών και 
υπηρεσιών Παιδείας 

Ο.Δ.2.2.1 Κατασκευή - Βελτίωση - 
Εξοπλισμός Υποδομών Παιδείας 

• Συντήρηση - αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων 
• Εξοπλισμός σχολικών μονάδων 
• Εξοπλισμός βιβλιοθηκών 

Ε.Σ.4.2 Δράσεις Παιδείας – Δια 
Βίου Μάθησης - Καλλιέργεια 

πνεύματος αγάπης προς τα βιβλία 

Ο.Δ.2.2.2 Δράσεις Παιδείας – Δια Βίου 
Μάθησης - Καλλιέργεια πνεύματος 

αγάπης προς τα βιβλία 

• Οργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης, εκθέσεων  βιβλίων 
• Δημιουργία λεσχών ανάγνωσης 
• Τεκμηρίωση - ψηφιοποίηση και διαδικτυακή προβολή 

συλλογών δημοτικών βιβλιοθηκών 
• Εφαρμογή προγράμματος σχολικού τροχονόμου 
• Διεκδίκηση του Αρχιτεκτονικής Σχολής 
• Δημιουργία Μεταπτυχιακών Τμημάτων στα ΤΕΙ 
• Στήριξη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
• Κοινωνική στήριξη μαθητών 
• Σύνδεση Ανώτατων Ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ) με τοπική κοινωνία 

Γ.Σ.5 Ανάδειξη της  
πολιτιστικής ταυτότητας 
του Δήμου Καστοριάς - 
Ενίσχυση της Σύγχρονης 

Πολιτιστικής Δημιουργίας 

Ε.Σ.5.1 Αναπαλαίωση - 
αποκατάσταση - αξιοποίηση 

διατηρητέων κτιρίων 

Μ.2.3 Ανάδειξη της  
πολιτιστικής ταυτότητας 

του Δήμου Καστοριάς 

Ο.Δ.2.3.1 Αναπαλαίωση - 
αποκατάσταση - αξιοποίηση 

διατηρητέων κτιρίων 

• Αναπαλαίωση - αποκατάσταση - εξοπλισμός - αξιοποίηση 
διατηρητέων κτιρίων  

• Δημιουργία θεματικών μουσείων 

Ε.Σ.5.2 Δράσεις πολιτισμού που 
αναδεικνύουν την  πολιτιστική 

ταυτότητα του Δήμου Καστοριάς 

Ο.Δ.2.3.2 Δράσεις πολιτισμού που 
αναδεικνύουν την  πολιτιστική 

ταυτότητα του Δήμου Καστοριάς 

• Δράσεις οργανωμένης προβολής και ανάδειξης της  πολιτιστικής 
ταυτότητας του Δήμου Καστοριάς 

• Διατήρηση, ενίσχυση και προώθηση των τοπικών εθίμων, 
εορτών και εκδηλώσεων 

• Διοργάνωση Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  
• Δημιουργία – Λειτουργία Μουσείων 
• Δικτύωση επισκέψιμων ιστορικών και παραδοσιακών χώρων 

Ε.Σ.5.3 Δημιουργία νέων – 
Βελτίωση υφιστάμενων Υποδομών 

Σύγχρονου Πολιτισμού 

Μ.2.4 Ενίσχυση 
Σύγχρονης Πολιτιστικής 

Δραστηριότητας 

Ο.Δ.2.4.1 Δημιουργία νέων – 
Βελτίωση υφιστάμενων Υποδομών 

Σύγχρονου Πολιτισμού 

• Μελέτη, Κατασκευή, Εξοπλισμός Πολιτιστικού Κέντρου 
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός για διοργάνωση συναυλιών και 

λοιπών εκδηλώσεων 
• Συντήρηση υποδομών πολιτισμού 

Ε.Σ.5.4 Δράσεις Ενίσχυσης 
Σύγχρονης Πολιτιστικής 

Δημιουργίας 

Ο.Δ.2.4.2 Δράσεις Ενίσχυσης 
Σύγχρονης Πολιτιστικής Δημιουργίας 

• Δράσεις οργανωμένης προβολής και ανάδειξης της σύγχρονης 
πολιτιστικής δημιουργίας 

• Διοργάνωση Σύγχρονων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
• Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων 
• Ανάδειξη της Καστοριάς ως κέντρο λογοτεχνικών εκδηλώσεων 
• Ετήσιο θερινό φεστιβάλ (παράδοση, απόδημος ελληνισμός) 
• Επανασύσταση και λειτουργία φιλαρμονικής 
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Θεματικός 
Τομέας  

Αξονας Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι Μέτρα Ομάδες Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις 

Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, 
Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

Α.2 Βελτίωση 
Υποδομών και 

Υπηρεσιών 
Κοινωνικής 

Πολιτικής, Υγείας, 
Παιδείας, 

Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 

Γ.Σ.6 Ενίσχυση υπηρεσιών 
αθλητισμού 

Ε.Σ.6.1 Δημιουργία νέων - 
Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών 

αθλητισμού 
Μ.2.5 Δημιουργία νέων - 
Βελτίωση υφιστάμενων 

υποδομών και 
υπηρεσιών αθλητισμού 

Ο.Δ.2.5.1 Δημιουργία νέων - Βελτίωση 
υφιστάμενων υποδομών αθλητισμού 

• Αναβάθμιση - συντήρηση - εξοπλισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

• Δημιουργία - Επέκταση και εξοπλισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων (ΔΗΝΑΚ, Κολυμβητήριο, χώρος αθλητικών 
δραστηριοτήτων) 

Ε.Σ.6.2 Δράσεις αθλητισμού Ο.Δ.2.5.2 Δράσεις αθλητισμού 
• Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αθλητισμού 
• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
• Στήριξη αθλητικών σωματείων - συλλόγων 

Τοπική Οικονομία 
και Απασχόληση 

Α.3 Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητα

ς και της 
εξωστρέφειας της 

τοπικής οικονομίας 
- Ενίσχυση της 
απασχόλησης 

Γ.Σ.7 Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας της 
τοπικής οικονομίας - 

Ενίσχυση της 
απασχόλησης 

Ε.Σ.7.1 Βελτίωση υποδομών 
ενίσχυσης της Αγροτικής και 

Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας 

Μ.3.1 Δημιουργία νέων 
- Βελτίωση 

υφιστάμενων 
υποδομών και 

υπηρεσιών ενίσχυσης 
της Αγροτικής και 

Κτηνοτροφικής 
Δραστηριότητας 

Ο.Δ.3.1.1 Βελτίωση υποδομών 
ενίσχυσης της Αγροτικής και 

Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας 

• Βελτίωση - συντήρηση - επέκταση υποδομών άρδευσης 
• Αγροτική Οδοποιία 
• Κτηνοτροφικά πάρκα 
• Επέκταση δικτύων ΔΕΗ 
• Κατασκευή λεκανών ποτίσματος - ομβροδεξαμενών 
• Αρδευτικά έργα (φράγμα Πολυκέρασου, σύνδεση φράγματος 

Βασιλειάδας, αρδευτικό Κορεστέιων, συνέχιση αρδευτικού 
Νεστορίου Μεσοποταμίας ) 

Ε.Σ.7.2 Βελτίωση υπηρεσιών 
ενίσχυσης της Αγροτικής και 

Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας - 
προώθηση αγροτικού - 

κτηνοτροφικού προϊόντος 

Ο.Δ.3.1.2 Βελτίωση υπηρεσιών 
ενίσχυσης της Αγροτικής και 

Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας - 
προώθηση αγροτικού - 

κτηνοτροφικού προϊόντος 

• Ενημέρωση για νέες καλλιέργειες, προγράμματα ανάπτυξης 
πιστοποιημένης βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης 
διαχείρισης  

• Εκπαίδευση - κατάρτιση αγροτών – κτηνοτρόφων 
• Προγράμματα παρακολούθησης και εφαρμογής 

φυτοπροστασίας 
•Πρότυπο φυτώριο βλαστικού υλικού 
• Καταγραφή αγροτεμαχίων - κτηνοτροφικών μονάδων 
• Ανάπτυξη – Δημιουργία πυρήνων αυτοχθόνων φυλών 
• Ενέργειες προώθησης αγροτικού - κτηνοτροφικού προϊόντος 

στο εσωτερικό και εξωτερικό  
• Δημιουργία λαϊκής αγοράς τοπικών προϊόντων και ιχθυαγοράς 
• Διευκόλυνση παραγωγικών επενδύσεων 
• Ενημέρωση αγροτών για τα αναπτυξιακά προγράμματα 
• Ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών και συμβολαιακής 

γεωργίας 
• Δημιουργία πρότυπων αγροκτημάτων 
• Ενίσχυση ομάδων παραγωγών 
• Προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας  
• Ανάπτυξη και διαχείριση εκτροφής γουνοφόρων ζώων 

Ε.Σ.7.3 Ενίσχυση Τουρισμού - 
Δημιουργία προϋποθέσεων 

ανάπτυξης ειδικών (συνεδριακός, 
εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.) 
μορφών τουρισμού  (υποδομές) 

Μ.3.2 Δημιουργία 
υποδομών ενίσχυσης 

Τουρισμού - Προώθηση 
Τουριστικού προϊόντος 

Ο.Δ.3.2.1 Ενίσχυση Τουρισμού - 
Δημιουργία προϋποθέσεων 

ανάπτυξης ειδικών (συνεδριακός, 
εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.) 
μορφών τουρισμού  (υποδομές) 

• Κατασκευή υποδομών συνεδριακού πολιτισμού 
• Βελτίωση - επέκταση υποδομών αθλητικού τουρισμού (ΔΗΝΑΚ) 
• Αναβάθμιση υποδομών - εξοπλισμός χιονοδρομικού κέντρου 

Βιτσίου 
• Αναβίωση καστοριανής βάρκας (καράβι) 
• Δημιουργία Μουσείου Γούνας 
• Τουριστική σήμανση 
• Περίπτερο τουριστικής πληροφόρησης 
• Τουριστικό λεωφορείο  
• Αποκατάσταση Αρχοντικού Χριστόπουλου 
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Θεματικός 
Τομέας  

Αξονας Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι Μέτρα Ομάδες Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις 

Τοπική Οικονομία 
και Απασχόληση 

Α.3 Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητα

ς και της 
εξωστρέφειας της 

τοπικής οικονομίας 
- Ενίσχυση της 
απασχόλησης 

Γ.Σ.7 Προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας της 
τοπικής οικονομίας - 

Ενίσχυση της 
απασχόλησης 

Ε.Σ.7.4 Προώθηση Τουριστικού 
προϊόντος 

Μ.3.2 Δημιουργία 
υποδομών ενίσχυσης 

Τουρισμού - Προώθηση 
Τουριστικού προϊόντος 

Ο.Δ.3.2.2 Προώθηση Τουριστικού 
προϊόντος 

• Δράσεις οργανωμένης προβολής και ανάδειξης του τουριστικού 
προϊόντος του δήμου 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις (τουρισμού και γουνοποιίας) 
• Τοπικό σύμφωνο συνεργασίας για τη σύνδεση του τουρισμού 

με την τοπική παραγωγή (αγροτική και γουνοποιία) 
• Αδελφοποιήσεις  
• Προγράμματα κατάρτισης απασχολουμένων σε εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού 
• Διασυνοριακές συνεργασίες – δικτυώσεις 
• Δημιουργία brand name 

Ε.Σ.7.5 Ανάπτυξη εθελοντισμού 
για δράσεις τουρισμού 

Ο.Δ.3.2.3  Ανάπτυξη εθελοντισμού 
για δράσεις τουρισμού 

• Καταγραφή - δραστηριοποίηση εθελοντών σε θέματα ενίσχυσης 
τουρισμού 

Ε.Σ.7.6 Ενίσχυση Τοπικής Αγοράς 
Εργασίας και 

Επιχειρηματικότητας 

Μ.3.3 Ενίσχυση 
Απασχόλησης και 

Τοπικής 
Επιχειρηματικότητας - 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Ο.Δ.3.3.1  Ενίσχυση Τοπικής Αγοράς 
Εργασίας και Επιχειρηματικότητας 

• Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 
• Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου 
• Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων  
• Προώθηση και ενίσχυση της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Ε.Σ.7.7 Ανάπτυξη υπηρεσιών 
προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας και της 
Απασχόλησης 

Ο.Δ.3.3.2 Ανάπτυξη υπηρεσιών 
προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας και της 
Απασχόλησης 

• Συνεργασία και δικτύωση για μεταφορά τεχνογνωσίας, 
εφαρμογή καλών πρακτικών, έρευνας και καινοτομίας κλπ 

• Δημιουργία – λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης ανέργων για 
ευκαιρίες απασχόλησης 

• Προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. γούνα) 
• Συνεργασία με το ΤΕΙ Καστοριάς 
• Διοργάνωση εξειδικευμένων συνεδρίων και εκδηλώσεων 

Ε.Σ.7.8 Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Ο.Δ.3.3.3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

• Κατάρτιση  
• Γραφείο προώθησης καινοτόμων ιδεών 
• Δημιουργία θυλάκων εργασίας 
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Πίνακας 2:Πίνακας Αντιστοιχίας Γενικών - Ειδικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς με τους Αξονες, Μέτρα και Δράσεις του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

  

Θεματική 
Ενότητα 

Αξονας Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι Μέτρα Ομάδες Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις 

Εσωτερικό 
Περιβάλλον 
του Δήμου 
Εσωτερικό 

Περιβάλλον 
του Δήμου 

Α.4 Βελτίωση της 
Διοικητικής 

Ικανότητας και της 
Οικονομικής 

Κατάστασης του 
Δήμου   

Γ.Σ.8 Βελτίωση της 
οργανωτικής δομής 

του Δήμου και 
ανάπτυξη 

συνεργασιών με 
άλλους φορείς 

Ε.Σ.8.1 Βελτίωση της οργανωτικής 
δομής του Δήμου 

Μ.4.1 Βελτίωση της 
οργανωτικής δομής του 

Δήμου και ανάπτυξη 
συνεργασιών με άλλους 

φορείς 

Ο.Δ.4.1.1 Βελτίωση της οργανωτικής 
δομής του Δήμου 

• Αναδιάρθρωση Δομών - Τροποποίηση ΟΕΥ με βάση τις νέες 
ανάγκες και δυνατότητες 

• Επανατοποθέτηση υπαλλήλων με βάση τις ανάγκες των 
υπηρεσιών 

• Μακροπρόθεσμο σχέδιο κάλυψης των κενών του 
οργανογράμματος του Δήμου 

Ε.Σ.8.2 Βελτίωση συνεργασιών 
μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου 

και άλλων φορέων 

Ο.Δ.4.1.2  Βελτίωση συνεργασιών 
μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου 

και άλλων φορέων  

• Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων και 
Επιχειρήσεων του Δήμου - προώθηση συνεργασιών 

Γ.Σ.9 Βελτίωση των 
διαδικασιών 

λειτουργίας του 
Δήμου και της 
ποιότητας των 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Ε.Σ.9.1 Εισαγωγή σύγχρονων 
διαδικασιών οργάνωσης, 

προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της λειτουργίας του δήμου 

Μ.4.2 Βελτίωση των 
διαδικασιών λειτουργίας 

του Δήμου και της 
ποιότητας των 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Ο.Δ.4.2.1 Εισαγωγή σύγχρονων 
διαδικασιών οργάνωσης, 

προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της λειτουργίας του δήμου 

• Εφαρμογή και παρακολούθηση Ετήσιων - Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  

• Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης μέσω Στόχων 
• Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 

Ε.Σ.9.2 Βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Ο.Δ.4.2.2 Βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Μηχανοργάνωση κρίσιμων διαδικασιών λειτουργίας 
• Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων πολιτών μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου 
• Δημιουργία δημοτικού διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού 

Γ.Σ.10 Βελτίωση των 
υποδομών και 
ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 

δυναμικού του 
Δήμου 

Ε.Σ.10.1 Κατασκευή - Βελτίωση 
υποδομών δήμου -Εξοπλισμός  

Μ.4.3 Βελτίωση των 
υποδομών-εξοπλισμός 

και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

του Δήμου 

Ο.Δ.4.3.1 Κατασκευή - Βελτίωση 
υποδομών δήμου - Εξοπλισμός  

• Δημιουργία χώρων αποθηκών (υλικών Καθαριότητας - Τεχνικής 
Υπηρεσίας και αναλωσίμων όλων των υπηρεσιών) 

• Δημιουργία - εξοπλισμός συνεργείου επισκευής οχημάτων 
• Εύρεση – Διαμόρφωση χώρων για τη χρήση τους ως αρχεία 
• Ανανέωση - συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού  
• Κατασκευή νέου αμαξοστασίου 
• Κατασκευή Νέου Δημαρχείου για την στέγαση όλων των 

υπηρεσιών 

Ε.Σ.10.2 Ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού του Δήμου 

Ο.Δ.4.3.2 Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου 

• Επιμόρφωση προσωπικού  

Γ.Σ.11 Ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων 

μηχανισμών 
οικονομικής 

διαχείρισης και 
ορθολογική 
οικονομική 

λειτουργία του 
Δήμου και των 

νομικών του 
προσώπων 

Ε.Σ.11.1 Αναζήτηση πηγών 
χρηματοδότησης - μείωση δαπανών 

Μ.4.4 Ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων 

μηχανισμών οικονομικής 
διαχείρισης και 

ορθολογική οικονομική 
λειτουργία του Δήμου 
και των νομικών του 

προσώπων 

Ο.Δ.4.4.1 Αναζήτηση πηγών 
χρηματοδότησης - μείωση δαπανών 

• Εξασφάλιση πόρων μέσω της συμμετοχής του Δήμου σε 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

• Λήψη μέτρων για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών 
• Μείωση λειτουργικών δαπανών κτιρίων και εγκαταστάσεων του 

δήμου 
• Λειτουργία μηχανογραφημένων αποθηκών 
• Υλοποίηση μαζικών προμηθειών  
• Οικονομική παρακολούθηση στόλου οχημάτων - δαπανών 

γραφείου κίνησης 

Ε.Σ.11.2 Αξιοποίηση Δημοτικής 
Περιουσίας 

Ο.Δ.4.4.2 Αξιοποίηση Δημοτικής 
Περιουσίας 

• Καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας 
• Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 
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 Ετσι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός εκφρασμένος σε Αξονες, Μέτρα και Ομάδες Δράσεων έχει ως εξής: 
 

Κωδ. Αξονα-
Μέτρου Ομ. 

Δράσης 
Ομάδα Δράσης Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

Άξονας 1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος 

Μέτρο 1.1 
Προστασία και αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς, του ποταμού Αλιάκμονα, των 
χειμάρρων - ρεμάτων και των υδάτινων πόρων 

1.1.1 
Προστασία - 

Αποκατάσταση Λίμνης 
Καστοριάς 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Τμ. Περιβάλλοντος 

• Διευθέτηση ρεμάτων - χειμάρρων 
λίμνης 

• Προμήθεια εξοπλισμού 
καθαρισμού λίμνης 

• Εμπλουτισμός της λίμνης με 
ενδημικά είδη ιχθύων 

1.1.2 
Ανάδειξη Λίμνης 

Καστοριάς 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Τμ. Περιβάλλοντος/ 

ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 

• Ανάπλαση παραλιών 
• Διαμόρφωση παραλίμνιου 

πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου 
• Ανάπτυξη υποδομών λιμναίου 

τουρισμού (μαρίνες σκαφών 
κάμπινγκ) 

• Συντήρηση εσωτερικού 
παραλίμνιου δρόμου – 
κρηπιδότοιχου 

• Ολοκλήρωση καθορισμού ορίων 
όχθης - παρόχθιας ζώνης 

1.1.3 

Προστασία ποταμού 
Αλιάκμονα, 

παραποτάμων και 
ρεμάτων 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Τμ. Περιβάλλοντος 

• Διευθέτηση ποταμού Αλιάκμονα – 
παραποτάμων 

• Καθαρισμός ρεμάτων 

1.1.4 
Προστασία - ορθολογική 

αξιοποίηση των 
υπογείων υδάτων 

Δ-νση Τοπ. Οικον. 
Ανάπτυξης/ 

Τμ. Περιβάλλοντος 

• Καταγραφή Γεωτρήσεων - Ελεγχος 
χρήσης υπόγειων υδάτων 

• Δημιουργία πάρκου γεωτρήσεων 

Μέτρο 1.2 
Προστασία - Ανάδειξη - Διαχείριση Δημοτικών Δασών, Αλσών, αστικού - περιαστικού 
πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

1.2.1 
Διαχείριση Δημοτικών 

Δασών 
Τμ. Περιβάλλοντος/ 

Τμ. Πρασίνου 

• Διαχειριστικές Μελέτες Δημοτικών 
Δασών Λιθιάς, Οξυάς, Κλεισούρας, 
Μελά 

1.2.2 

Ανάδειξη - αξιοποίηση 
αστικού - περιαστικού 
πρασίνου, αλσών και 
κοινόχρηστων χώρων 

Τεχνική Υπηρεσία/    
Τμ. Περιβάλλοντος/ 

Τμ. Πρασίνου 

• Αξιοποίηση "βουνού" Καστοριάς, 
άλσους Μεσοποταμίας, 
Καλοκυνθούς, προφήτη Ηλία, 
Ξενία 

• Συντήρηση – Αναβάθμιση αστικού 
– περιαστικού πρασίνου και 
κοινόχρηστων χώρων 

• Βοτανικός Κήπος 

1.2.3 Πυροπροστασία 
Τμ. Περιβάλλοντος/ 

Τμ. Πρασίνου 

• Αποψίλωση – καθαρισμός δασών 
και αλσών 

• Προμήθεια εξοπλισμού 

Μέτρο 1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας - αξιοποίηση ΑΠΕ 

1.3.1 
Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων 
Τεχνική Υπηρεσία/ 

Ν.Π. 

• Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημαρχείου, Κλειστών 
Γυμναστηρίων, ΔΗΝΑΚ, Σχολείων 
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Κωδ. Αξονα-
Μέτρου Ομ. 

Δράσης 
Ομάδα Δράσης Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

1.3.2 

Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας στο δημοτικό 
φωτισμό και σε λοιπές 

εγκαταστάσεις του 
δήμου (ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης) 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
ΔΕΥΑΚ 

• Αντικατάσταση φωτιστικών - 
λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 

• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
σε αντλιοστάσια ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης 

1.3.3 

Συστήματα - 
Εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας 
(ΑΠΕ, Τηλεθέρμανση) 

Τεχνική Υπηρεσία/  
Τμ. Περιβάλλοντος 

• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε 
στέγες Δημοτικών Κτιρίων 

• Φωτοβαλταϊκά - Αιολικά πάρκα 
• Τηλεθέρμανση 

Μέτρο 1.4 
Ενεργοποίηση του Πολίτη σε θέματα που αφορούν το Περιβάλλον - Προώθηση του 
εθελοντισμού 

1.4.1 

Προώθηση του 
Εθελοντισμού σε δράσεις 

επέκτασης - βελτίωσης 
του πρασίνου 

Δ-νση Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου 

• Αναδασώσεις 
• Συντήρηση πρασίνου 

1.4.2 
Ευαισθητοποίηση του 

Πολίτη σε θέματα 
ανακύκλωσης 

Δ-νση Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου/ΚΠΕ 

• Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση σε 
θέματα Ανακύκλωσης - 
Κομποστοποίησης 

Μέτρο 1.5 Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία 

1.5.1 

Βελτίωση των βασικών 
οδικών υποδομών 
(ενδοδημοτικές-

διαδημοτικές) και 
ενίσχυση της δικτύωσης 

πόλης υπαίθρου 

Τεχνική Υπηρεσία 

• Περιφερειακή οδός Νταηλάκη -      
Λ. Αμπελώνων 

• Βελτίωση - επέκταση οδικού 
δικτύου οικισμών 

• Βελτίωση - επέκταση οδικού 
δικτύου μεταξύ οικισμών 

1.5.2 

Βελτίωση της διαχείρισης 
της οδικής κυκλοφορίας, 

αύξηση των χώρων 
στάθμευσης στον αστικό 

ιστό, βελτίωση 
συγκοινωνίας 

Τεχνική Υπηρεσία 

• Ολοκλήρωση Κυκλοφοριακής 
Μελέτης 

• Εργα βελτίωσης κυκλοφοριακών 
συνθηκών 

• Δημιουργία - Εκσυγχρονισμός 
χώρων στάθμευσης 

• Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων 
• Προώθηση Εναλλακτικών μορφών 

μετακίνησης 
• Προώθηση συγκοινωνιακών 

παρεμβάσεων  

Μέτρο 1.6 Δίκτυα 

1.6.1 
Κατασκευή - Βελτίωση 
δικτύων αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
ΔΕΥΑΚ 

• Κατασκευή - βελτίωση - 
ολοκλήρωση δικτύων 
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων 
οικισμών 

1.6.2 
Κατασκευή - Βελτίωση 
δικτύων αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
ΔΕΥΑΚ 

• Κατασκευή - Βελτίωση δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 
οικισμών 

1.6.3 
Επέκταση - Βελτίωση – 

Συντήρηση δικτύων 
ύδρευσης 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
ΔΕΥΑΚ 

• Επέκταση - Βελτίωση – Συντήρηση 
δικτύων ύδρευσης 

1.6.4 
Επέκταση - Βελτίωση 

λοιπών δικτύων 
Τεχνική Υπηρεσία/ 

ΔΕΗ / ΟΤΕ κλπ 
• Επέκταση - υπογείωση δικτύων 

ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών  
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Μέτρο 1.7 Αναπλάσεις 

1.7.1 
Αναπλάσεις 

παραδοσιακών οικισμών 
και περιοχών  

Τεχνική Υπηρεσία 

• Αναπλάσεις παραδοσιακών 
οικισμών και περιοχών (πυρήνων 
παραδοσιακού τμήματος πόλης 
Καστοριάς)  

1.7.2 

Αναβαθμίσεις και 
αναπλάσεις 

κοινόχρηστων χώρων, 
πεζοδρόμων, 

σκαλοδρόμων, 
πεζοδρομίων 

Τεχνική Υπηρεσία 

• Ανάπλαση αστικής - περιαστικής 
περιοχής πόλης Καστοριάς 

• Ανάπλαση οικισμών δημοτικών 
ενοτήτων 

• Ανάπλαση - κοινόχρηστων χώρων 
• Συντήρηση - βελτίωση πάρκων, 

παιδικών χαρών 

Μέτρο 1.8 Χωροταξία - Πολεοδομία 

1.8.1 
Σύνταξη - Εγκριση ΓΠΣ, 

ΣΧΟΟΑΠ, Σχεδίων 
πόλεως, Αποτυπώσεις 

Πολεοδομία 

• Εγκριση ΓΠΣ, Ολοκλήρωση 
εκπονούμενων ΣΧΟΟΑΠ και 
εκπόνηση για τους υπόλοιπους 
οικισμούς 

• Εγκριση Σχεδίων οικισμών 

1.8.2 
Δημιουργία εργαλείων 

πολεοδομικού 
ενδιαφέροντος 

Πολεοδομία 

• Δημιουργία Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών 

• Δημιουργία ψηφιακών βάσεων 
γεωχωρικών δεδομένων 

Μέτρο 1.9 Καθαριότητα οδών - κοινοχρήστων χώρων - διαχείριση απορριμμάτων 

1.9.1 
Βελτίωση του επιπέδου 

καθαριότητας του δήμου 
Δ-νση Καθαριότητας 

• Εφαρμογή διαδικασιών 
διαχείρισης στόλου 
απορριμματοφόρων και διαρκούς 
βελτιστοποίησης των 
δρομολογίων 

• Διαμόρφωση κατάλληλων θέσεων 
τοποθέτησης κάδων και 
προμήθεια εξοπλισμού 

• Ανανέωση Εξοπλισμού υπηρεσίας 
καθαριότητας 

1.9.2 Προώθηση ανακύκλωσης Δ-νση Καθαριότητας 

• Εφαρμογή προγράμματος 
ανακύκλωσης σε συνεργασία με 
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ  

• Αποκομιδή και ανακύκλωση 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

1.9.3 
Διαχείριση ογκωδών 

αντικειμένων 
Δ-νση Καθαριότητας 

• Καθιέρωση συγκεκριμένων 
δρομολογίων (φορτηγών) για την 
αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων 

1.9.4 
Αποκατάσταση χώρων 
εναπόθεσης μπαζών 

Δ-νση Καθαριότητας/ 
Τεχνική Υπηρεσία 

Αποκατάσταση χώρων εναπόθεσης 
μπαζών - περίφραξη, σήμανση 
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Μέτρο 1.10 Φροντίδα - περίθαλψη αδέσποτων ζώων 

1.10.1 
Βελτίωση εγκαταστάσεων 

κυνοκομείου 

Τεχνική Υπηρεσία/           
Δ-νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

• Βελτίωση - συντήρηση 
εγκαταστάσεων κυνοκομείου - 
εξοπλισμός 

1.10.2 
Βελτίωση φροντίδας - 

περίθαλψης αδέσποτων 
ζώων 

Δ-νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

• Βελτίωση φροντίδας - περίθαλψης 
αδέσποτων ζώων 

Άξονας 2 
Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 

Μέτρο 2.1 
Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών Κοινωνικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας 

2.1.1 

Κατασκευή - Βελτίωση - 
Εξοπλισμός υποδομών 

Κοινωνικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Υγείας 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Δ-νση Κοινωνικής 

Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού 

και Τουρισμού/ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε. /  

Ν.Π. Κοινων. Προστ., 
Αλληλεγγ., Παιδείας & 

Αθλητισμού 

• Δημιουργία νέων υποδομών 
Κοινωνικής Πολιτικής (π.χ. 
Κοινωνικό Ιατρείο) 

• Συντήρηση - Βελτίωση - 
εξοπλισμός υφιστάμενων 
υποδομών Κοινωνικής Πολιτικής 
(ΚΑΠΗ, Βρεφικούς/Παιδικούς 
Σταθμούς κλπ) 

• Συντήρηση - Βελτίωση - 
εξοπλισμός Αγροτικών Ιατρείων 
• Τηλεϊατρική  
• Στέγη απόρων 

2.1.2 
Ανάπτυξη Δράσεων 

Κοινωνικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Υγείας 

Δ-νση Κοινωνικής 
Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού 
και Τουρισμού / 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε. /  

Ν.Π. Κοινων. Προστ., 
Αλληλεγγ., Παιδείας & 

Αθλητισμού 

• Λειτουργία Δομών Κοινωνικής 
Πολιτικής (Βρεφικοί-Παιδικοί 
Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, 
ΚΑΠΗ κλπ) 

• Υποστήριξη Δράσεων Κοινωνικής 
Πολιτικής (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο, 
Κοινωνικά συσσίτια) 

• Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων (π.χ. Συμβουλευτική 
υποστήριξη γυναικών θυμάτων 
βίας) 

• Υποστήριξη ομάδων Κοινωνικής 
Δράσης  

• Ενημέρωση δημοτών σε θέματα 
δημόσιας υγείας 

• Εφαρμογή προγραμμάτων 
εμβολιασμών 

• Συνεργασία με Φορείς για 
αντιμετώπιση προβλημάτων 
υγείας 
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Μέτρο 2.2 Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών Παιδείας 

2.2.1 
Κατασκευή - Βελτίωση 

- Εξοπλισμός 
Υποδομών Παιδείας 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Δ-νση Προγραμματισμού – 

Πληροφορικής/ 
Δ-νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Τουρισμού/ 

Ν.Π. Κοινων. Προστ., 
Αλληλεγγ., Παιδείας & 

Αθλητισμού/ 
Σχολικές Επιτροπές 

• Συντήρηση - αναβάθμιση 
Σχολικών Κτιρίων 

• Εξοπλισμός σχολικών μονάδων 
• Εξοπλισμός βιβλιοθηκών 

2.2.2 

Δράσεις Παιδείας – 
Δια Βίου Μάθησης - 

Καλλιέργεια 
πνεύματος αγάπης 

προς τα βιβλία 

Δ-νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Τουρισμού/  
Ν.Π. Κοινων. Προστ., 

Αλληλεγγ., Παιδείας & 
Αθλητισμού/ 

Δ-νση Προγραμμ. - 
Πληροφορικής  

Σχολικές Επιτροπές 

• Οργάνωση εκδηλώσεων 
παρουσίασης, εκθέσεων  βιβλίων 

• Δημιουργία λεσχών ανάγνωσης 
• Τεκμηρίωση - ψηφιοποίηση και 

διαδικτυακή προβολή συλλογών 
δημοτικών βιβλιοθηκών 

• Εφαρμογή προγράμματος 
σχολικού τροχονόμου 

• Διεκδίκηση του Αρχιτεκτονικής 
Σχολής 

• Δημιουργία Μεταπτυχιακών 
Τμημάτων στα ΤΕΙ 

• Στήριξη Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Κοινωνική στήριξη μαθητών 
• Σύνδεση Ανώτατων Ιδρυμάτων 

(ΑΕΙ, ΤΕΙ) με τοπική κοινωνία 

Μέτρο 2.3 Ανάδειξη της  πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Καστοριάς 

2.3.1 

Αναπαλαίωση - 
αποκατάσταση - 

αξιοποίηση 
διατηρητέων κτιρίων 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Δ-νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Τουρισμού/  
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε. 

• Αναπαλαίωση - αποκατάσταση - 
εξοπλισμός - αξιοποίηση 
διατηρητέων κτιρίων  

• Δημιουργία θεματικών μουσείων 

2.3.2 

Δράσεις πολιτισμού 
που αναδεικνύουν την  
πολιτιστική ταυτότητα 
του Δήμου Καστοριάς 

Δ-νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και 
Τουρισμού/ 

ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε./ 
ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 
Δημοτικό Ωδείο 

• Δράσεις οργανωμένης προβολής 
και ανάδειξης της  πολιτιστικής 
ταυτότητας του Δήμου Καστοριάς 

• Διατήρηση, ενίσχυση και 
προώθηση των τοπικών εθίμων, 
εορτών και εκδηλώσεων 

• Διοργάνωση Παραδοσιακών 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  

• Δημιουργία – Λειτουργία 
Μουσείων 

• Δικτύωση επισκέψιμων ιστορικών 
και παραδοσιακών χώρων 
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Μέτρο 2.4 Ενίσχυση Σύγχρονης Πολιτιστικής Δραστηριότητας 

2.4.1 

Δημιουργία νέων – 
Βελτίωση 

υφιστάμενων 
Υποδομών Σύγχρονου 

Πολιτισμού 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Δ-νση Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Τουρισμού/ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε. 

• Μελέτη, Κατασκευή, Εξοπλισμός 
Πολιτιστικού Κέντρου 

• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός για 
διοργάνωση συναυλιών και 
λοιπών εκδηλώσεων 

• Συντήρηση υποδομών πολιτισμού 

2.4.2 

Δράσεις Ενίσχυσης 
Σύγχρονης 

Πολιτιστικής 
Δημιουργίας 

Δ-νση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και 
Τουρισμού/ 

ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε./ 
Δημοτικό Ωδείο 

• Δράσεις οργανωμένης προβολής 
και ανάδειξης της σύγχρονης 
πολιτιστικής δημιουργίας 

• Διοργάνωση Σύγχρονων 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

• Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων 
• Ανάδειξη της Καστοριάς ως κέντρο 

λογοτεχνικών εκδηλώσεων 
• Ετήσιο θερινό φεστιβάλ 

(παράδοση, απόδημος 
ελληνισμός) 

• Επανασύσταση και λειτουργία 
φιλαρμονικής 

Μέτρο 2.5 Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών αθλητισμού 

2.5.1 
Δημιουργία νέων - 

Βελτίωση υφιστάμενων 
υποδομών αθλητισμού 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Δ-νση Κοινωνικής 

Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού 

και Τουρισμού/ 
Ν.Π. Κοινων. Προστ., 

Αλληλεγγ., Παιδείας & 
Αθλητισμού 

• Αναβάθμιση - συντήρηση - 
εξοπλισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

• Δημιουργία - Επέκταση και 
εξοπλισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων (ΔΗΝΑΚ, 
Κολυμβητήριο, χώρος αθλητικών 
δραστηριοτήτων) 

2.5.2 Δράσεις αθλητισμού 

Δ-νση Κοινωνικής 
Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού 
και Τουρισμού/ 

Ν.Π. Κοινων. Προστ., 
Αλληλεγγ., Παιδείας & 

Αθλητισμού/ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε. 

• Υλοποίηση προγραμμάτων 
προώθησης αθλητισμού 

• Διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων 

• Στήριξη αθλητικών σωματείων - 
συλλόγων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 72ΛΙΩΕΥ-Ο2Ρ



Στρατηγικός Σχεδιασμός – Εντυπο 08: Στρατηγικός Σχεδιασμός σελ. 217 

Κωδ. Αξονα-
Μέτρου Ομ. 

Δράσης 
Ομάδα Δράσης Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 

Άξονας 3 
Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής 
οικονομίας - Ενίσχυση της απασχόλησης 

Μέτρο 3.1 
Δημιουργία νέων - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών ενίσχυσης της 
Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας 

3.1.1 

Βελτίωση υποδομών 
ενίσχυσης της Αγροτικής 

και Κτηνοτροφικής 
Δραστηριότητας 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Δ-νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης/ 

ΔΕΗ 

• Βελτίωση - συντήρηση - επέκταση 
υποδομών άρδευσης 

• Αγροτική Οδοποιία 
• Κτηνοτροφικά πάρκα 
• Επέκταση δικτύων ΔΕΗ 
• Κατασκευή λεκανών ποτίσματος – 

ομβροδεξαμενών 
• Αρδευτικά έργα (φράγμα 

Πολυκέρασου, σύνδεση φράγματος 
Βασιλειάδας, αρδευτικό 
Κορεστέιων, συνέχιση αρδευτικού 
Νεστορίου Μεσοποταμίας ) 

3.1.2 

Βελτίωση υπηρεσιών 
ενίσχυσης της Αγροτικής 

και Κτηνοτροφικής 
Δραστηριότητας - 

προώθηση αγροτικού - 
κτηνοτροφικού προϊόντος 

Δ-νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

• Ενημέρωση για νέες καλλιέργειες, 
προγράμματα ανάπτυξης 
πιστοποιημένης βιολογικής 
γεωργίας, ολοκληρωμένης 
διαχείρισης  

• Εκπαίδευση - κατάρτιση αγροτών – 
κτηνοτρόφων 

• Προγράμματα παρακολούθησης και 
εφαρμογής φυτοπροστασίας 

•Πρότυπο φυτώριο βλαστικού υλικού 
• Καταγραφή αγροτεμαχίων - 

κτηνοτροφικών μονάδων 
• Ανάπτυξη – Δημιουργία πυρήνων 

αυτοχθόνων φυλών 
• Ενέργειες προώθησης αγροτικού - 

κτηνοτροφικού προϊόντος στο 
εσωτερικό και εξωτερικό  

• Δημιουργία λαϊκής αγοράς τοπικών 
προϊόντων και ιχθυαγοράς 

• Διευκόλυνση παραγωγικών 
επενδύσεων 

• Ενημέρωση αγροτών για τα 
αναπτυξιακά προγράμματα 

• Ανάπτυξη εναλλακτικών 
καλλιεργειών και συμβολαιακής 
γεωργίας 

• Δημιουργία πρότυπων 
αγροκτημάτων 

• Ενίσχυση ομάδων παραγωγών 
• Προώθηση της βιολογικής 

κτηνοτροφίας  
• Ανάπτυξη και διαχείριση εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων 
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Μέτρο 3.2 Δημιουργία υποδομών ενίσχυσης Τουρισμού - Προώθηση Τουριστικού προϊόντος 

3.2.1 

Ενίσχυση Τουρισμού - 
Δημιουργία 

προϋποθέσεων 
ανάπτυξης ειδικών 

(συνεδριακός, 
εκθεσιακός, πολιτιστικός, 

κ.λ.π.) μορφών 
τουρισμού  (υποδομές) 

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Δ-νση Κοινωνικής 

Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού 

και Τουρισμού/ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε./ 
ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 

• Κατασκευή υποδομών 
συνεδριακού πολιτισμού 

• Βελτίωση - επέκταση υποδομών 
αθλητικού τουρισμού (ΔΗΝΑΚ) 

• Αναβάθμιση υποδομών - 
εξοπλισμός χιονοδρομικού 
κέντρου Βιτσίου 

• Αναβίωση καστοριανής βάρκας 
(καράβι) 

• Δημιουργία Μουσείου Γούνας 
• Τουριστική σήμανση 
• Περίπτερο τουριστικής 

πληροφόρησης 
• Τουριστικό λεωφορείο  
• Αποκατάσταση Αρχοντικού 

Χριστόπουλου 

3.2.2 
Προώθηση Τουριστικού 

προϊόντος 

Δ-νση Κοινωνικής 
Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού 
και Τουρισμού/ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε./ 
ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 

• Δράσεις οργανωμένης προβολής 
και ανάδειξης του τουριστικού 
προϊόντος του δήμου 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις 
(τουρισμού και γουνοποιίας) 

• Τοπικό σύμφωνο συνεργασίας για 
τη σύνδεση του τουρισμού με την 
τοπική παραγωγή (αγροτική και 
γουνοποιία) 

• Αδελφοποιήσεις  
• Προγράμματα κατάρτισης 

απασχολουμένων σε εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού 

• Διασυνοριακές συνεργασίες – 
δικτυώσεις 

• Δημιουργία brand name 

3.2.3 
Ανάπτυξη εθελοντισμού 
για δράσεις τουρισμού 

Δ-νση Κοινωνικής 
Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού 
και Τουρισμού/ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε./ 
ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 

• Καταγραφή - δραστηριοποίηση 
εθελοντών σε θέματα ενίσχυσης 
τουρισμού 

Μέτρο 3.3 
Ενίσχυση Απασχόλησης και Τοπικής Επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

3.3.1 
Ενίσχυση Τοπικής Αγοράς 

Εργασίας και 
Επιχειρηματικότητας 

Δ-νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης/ 

ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε. 

• Τοπικά Σχέδια για την 
Απασχόληση 

• Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου 
• Δημιουργία θερμοκοιτίδας 

επιχειρήσεων  
• Προώθηση και ενίσχυση της 

Κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
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3.3.2 

Ανάπτυξη υπηρεσιών 
προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας και 
της Απασχόλησης 

Δ-νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης/ 

Δ-νση 
Προγραμματισμού – 

Πληροφορικής 

• Συνεργασία και δικτύωση για 
μεταφορά τεχνογνωσίας, 
εφαρμογή καλών πρακτικών, 
έρευνας και καινοτομίας κλπ 

• Δημιουργία – λειτουργία 
μηχανισμών ενημέρωσης ανέργων 
για ευκαιρίες απασχόλησης 

• Προώθηση τοπικών προϊόντων 
(π.χ. γούνα) 

• Συνεργασία με το ΤΕΙ Καστοριάς 
• Διοργάνωση εξειδικευμένων 

συνεδρίων και εκδηλώσεων 

3.3.3 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Δ-νση Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης/ 

ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ Α.Ε. 

• Κατάρτιση  
• Γραφείο προώθησης καινοτόμων 

ιδεών 
• Δημιουργία θυλάκων εργασίας 

Άξονας 4 
Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 
Δήμου   

Μέτρο 4.1 
Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους 
φορείς 

4.1.1 
Βελτίωση της 

οργανωτικής δομής του 
Δήμου 

Δ-νση 
Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/  

Δ-νση Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

• Αναδιάρθρωση Δομών - 
Τροποποίηση ΟΕΥ με βάση τις 
νέες ανάγκες και δυνατότητες 

• Επανατοποθέτηση υπαλλήλων με 
βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών 

• Μακροπρόθεσμο σχέδιο κάλυψης 
των κενών του οργανογράμματος 
του Δήμου 

4.1.2 

Βελτίωση συνεργασιών 
μεταξύ των υπηρεσιών 
του Δήμου και άλλων 

φορέων  

Δ-νση 
Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/ 

Λοιπές Υπηρεσίες/ 
Ν.Π. 

• Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων 
και Επιχειρήσεων του Δήμου - 
προώθηση συνεργασιών 

Μέτρο 4.2 
Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

4.2.1 

Εισαγωγή σύγχρονων 
διαδικασιών οργάνωσης, 

προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της 
λειτουργίας του δήμου 

Δ-νση 
Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής / 

Λοιπές Υπηρεσίες/ 
Ν.Π. 

• Εφαρμογή και παρακολούθηση 
Ετήσιων -Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

• Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης 
μέσω Στόχων 

• Εφαρμογή Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας 

4.2.2 
Βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

Δ-νση 
Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/ 

Λοιπές Υπηρεσίες/ 
Ν.Π. 

• Μηχανοργάνωση κρίσιμων 
διαδικασιών λειτουργίας 

• Διαχείριση αιτημάτων και 
παραπόνων πολιτών μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου 

• Δημιουργία δημοτικού 
διαδικτυακού ραδιοφωνικού 
σταθμού 
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Μέτρο 4.3 Βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου 

4.3.1 
Κατασκευή - Βελτίωση 

υποδομών δήμου - 
Εξοπλισμός  

Τεχνική Υπηρεσία/ 
Λοιπές Υπηρεσίες/ 

Ν.Π. 

• Δημιουργία χώρων αποθηκών 
(Καθαρ.– Τεχν. Υπηρεσίας - 
αναλωσίμων των υπηρεσιών) 

• Δημιουργία - εξοπλισμός 
συνεργείου επισκευής οχημάτων 

• Εύρεση – Διαμόρφωση χώρων για 
τη χρήση τους ως αρχεία 

• Ανανέωση - συντήρηση τεχνικού 
εξοπλισμού  

• Κατασκευή νέου αμαξοστασίου 
• Κατασκευή Νέου Δημαρχείου  

4.3.2 
Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού 
του Δήμου 

Δ-νση Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

• Επιμόρφωση προσωπικού  

Μέτρο 4.4 
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική 
οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων 

4.4.1 
Αναζήτηση πηγών 
χρηματοδότησης - 
μείωση δαπανών 

Δ-νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/  

Δ-νση 
Προγραμματισμού/ 

Τεχνική Υπηρεσία/ Δ-
νση Καθαριότητας 

• Εξασφάλιση πόρων μέσω της 
συμμετοχής του Δήμου σε 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

• Λήψη μέτρων για την είσπραξη 
των βεβαιωμένων οφειλών 

• Μείωση λειτουργικών δαπανών 
κτιρίων και εγκαταστάσεων του 
δήμου 

• Λειτουργία μηχανογραφημένων 
αποθηκών 

• Υλοποίηση μαζικών προμηθειών  
• Οικονομική παρακολούθηση 

στόλου οχημάτων - δαπανών 
γραφείου κίνησης 

4.4.2 
Αξιοποίηση Δημοτικής 

Περιουσίας 
Δ-νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

• Καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας 
• Αξιοποίησης Δημοτικής 

Περιουσίας 
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