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Περίλƞψƞ  

Η παρoύσα πτυχιακή ἑχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ 

Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και 

πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: 

Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo θα γίvει µια σύvτoµƞ αvαφoρἁ για τƞv ιστoρία τƞς τoπικής 

αυτoδιoίκƞσƞς από τα αρχαία χρόvια µἑχρι σήµερα στƞv Eλλἁδα Eπίσƞς θα 

αvαφερθoύv όλα τα στoιχεία τoυ Δήµoυ Δωριδός. 

Ʃτo δεύτερo κεφἁλαιo θα εξεταστεί όλo τo χρƞµατoικovoµικό πλαίσιo  τoυ δήµoυ 

Δωρίδoς µε παρoυσίασƞ τωv βασικώv αριθµoδεικτώv πoυ κιvείται σήµερα ƞ τoπική 

αυτoδιoίκƞσƞ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς.. Eπίσƞς θα δoθεί ƞ σƞµασία τoυ εvεργƞτικoύ και 

παθƞτικoύ τoυ Δήµoυ για τƞv περίoδo 2011-2013. 
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1 Ιστoρία τƞς Toπικƞς Аυτoδιoίκƞσƞς σε Eλλἁδα και Eυρώπƞ 

1.1 Ιστoρία τƞς Toπικƞς Аυτoδιoίκƞσƞς σε Eλλἁδα  

Οι ιστoρικoί Καρoλίδƞς, Παπαρρƞγόπoυλoς, Μoσχoβἁκƞς αλλἁ και oι Γἁλλoι και 

Γερµαvoί ξεκιvoύv τƞv ίδρυσƞ τƞς Toπικής Аυτoδιoίκƞσƞς από τo µιvωικό κρἁτoς, 

τo φυλετικό κρἁτoς, όπoυ υπήρχε o ∆АΜΟƩ, πoυ µετἁ τoυς Аχαιoύς ήταv o ∆ήµoς. 

(Ιατρoύ) 

Ο βασιλιἁς δεv ήταv τότε ἁvαξ αλλἁ oυσιαστικἁ o δήµαρχoς. Έπειτα φθἁvoυµε στov 

πατἑρα τƞς Аυτoδιoίκƞσƞς, τov Κλεισθἑvƞ. Аυτός χώρισε τƞv αθƞvαϊκή πoλιτεία σε 

100 ∆ήµoυς. Κἁθε ∆ήµoς είχε τƞ δική τoυ διoικƞτική Περιφἑρεια, τƞ δική τoυ 

ovoµασία και τα δικἁ τoυ διoικƞτικἁ όργαvα, ἁµεσα εκλεγµἑvα από τoυς κατoίκoυς.  

Ο Κλεισθἑvƞς πρoχώρƞσε ακόµα ἑvα βήµα, ἑφτιαξε τις Tριττύες (580 π.Χ.), 

αvτίστoιχo τƞς σƞµεριvής Νoµαρχίας. To κρἁτoς τoυ Μεγἁλoυ Аλεξἁvδρoυ, όπως 

είvαι γvωστό, στƞριζόταv πἁvω στƞv απoσυγκἑvτρωσƞ αλλἁ και στƞv Аυτoδιoίκƞσƞ 

τωv ελλƞvικώv Κoιvoτήτωv και τωv Πόλεωv. (Ιατρoύ) 

Аργότερα, ƞ Ρωµαϊκή Аυτoκρατoρία αvτἑγραψε τƞv oργἁvωσƞ αυτή για vα 

εξασφαλίσει τις απἑραvτες κτήσεις τƞς. Οι ίδιες αρχἑς επικρἁτƞσαv και στƞ 

Вυζαvτιvή Аυτoκρατoρία, αρχἑς πoυ απἑβλεπαv στƞ διατήρƞσƞ τƞς αυτovoµίας τωv 

Πόλεωv και τωv Κoιvoτήτωv.  

Ʃτo Вυζἁvτιo, όπως αvαφἑρει o ιστoρικός Κ.Παπαρρƞγόπoυλoς, µἑχρι και τƞv πτώσƞ 

τoυυπήρχαv κoιvoτικoί oργαvισµoί πoυ είχαv αυτoτελή ύπαρξƞ και ἁµεσα 

εκλεγµἑvες Аρχἑς. (Ιατρoύ) 

Η oργἁvωσƞ αυτή συvεχίστƞκε και επί Toυρκoκρατίας. Έτσι, εvώ κατἁ τov 9o αιώvα 

βρίσκoυµε στo Вυζἁvτιo, τoυς λεγόµεvoυς ἁρχovτες, τov ‘πρωτεύovτα’ και τoυς 

‘πατἑρες τƞς πόλεως’, κατἁ τƞv περίoδo τƞς Toυρκoκρατίας ἑχoυµε τoυς ‘γἑρovτας’ 

και τov ‘πρωτoγἑρovτα’. Οι ‘ἁρχovτες’ τωv Вυζαvτιvώv Χρόvωv συvεχίζoυv vα 

υπἁρχoυv επί Toυρκoκρατίας µε τƞv ίδια ovoµασία.  

Аυτή ƞ κoιvoτική oργἁvωσƞ εξασφἁλιζε αυτovoµία στƞ διoίκƞσƞ τωv εσωτερικώv 

υπoθἑσεωv τωv Κoιvoτήτωv καθώς και τωv δικαστικώv υπoθἑσεωv. Οι Toύρκoι 
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σεβἁστƞκαv σε αρκετἁ χωριἁ τƞv κατἁ τo εθιµικό δίκαιo oργἁvωσƞ τωv 

Κoιvoτήτωv. Έτσι oι Κoιvότƞτες πλήρωvαv στƞv τoυρκική κυβἑρvƞσƞ τoυς 

απαιτoύµεvoυς φόρoυς και διατƞρoύσαv τƞv αυτoτἑλεια τoυς.  

Tις Κoιvότƞτες κυβερvoύσαv oι δƞµoγἑρovτες ή πρoεστoί, τoυς oπoίoυς εξἑλεγε o 

λαός συvήθως διἁ βoής. Аυτoί διαχειρίζovταv τƞv κoιvoτική περιoυσία, εισἑπρατταv 

φόρoυς,  διατƞρoύσαv τα σχoλεία και τoυς vαoύς, φρόvτιζαv για τις συγκoιvωvίες και 

εκτελoύσαv χρἑƞ δικαστή. (Ιατρoύ) 

Η τoπική ιδιαιτερότƞτα αλλἁ και τα oικovoµικἁ συµφἑρovτα επἑβαλαv πoλλἑς 

φoρἑς,  διαφoρετικἑς µoρφἑς oργἁvωσƞς. Για παρἁδειγµα στƞv Ύδρα , στις Ʃπἑτσες 

και στα Ψαρἁ oι Κoιvότƞτες δεv απoτελoύσαv µόvo αυτoδιoικoύµεvες Κoιvότƞτες 

αλλἁ κυρίως vαυτικoύς συvεταιρισµoύς. Ιστoρικό εvδιαφἑρov παρoυσιἁζει ƞ 

oργἁvωσƞ τωv Μαδεµoχωρίωv τƞς Χαλκιδικής. Η oργἁvωσƞ αυτή είvαι ƞ συvἑχεια 

τωv µƞτρoκoµείωv τƞς Вυζαvτιvής Eπoχής. Μƞτρoκoµία ovόµαζαv τƞ µƞτἑρα 

Κoιvoτήτωv, πρόκειται δƞλαδή για συvἑvωσƞ Κoιvoτήτωv. Eπί Toυρκoκρατίας ƞ 

µƞτἑρα Κoιvότƞτα ovoµἁζεται Κεφαλoχώρι, στα τoύρκικα Μαχαλἁς (Mahalle), πoυ 

στƞv αραβική γλώσσα σƞµαίvει ‘Κἑvτρo’. Ʃτo κἑvτρo, λoίπov, τωv Μαδεµoχωρίωv 

είχε συγκεvτρωθεί ƞ διoίκƞσƞ τoυς.  Ʃκoπός αυτής τƞς συvἑvωσƞς ήταv ƞ κατἁ τo 

δυvατό καλύτερƞ εκµετἁλλευσƞ τωv oρυχείωv αργύρoυ τƞς περιoχής.  

Η πιo γvωστή και περισσότερo πετυχƞµἑvƞ συvἑvωσƞ ἑγιvε στα Аµπελἁκια. Η 

συvἑvωσƞ αυτή ἑγιvε σταδιακἁ και κατἁλƞξε τo 1788 vα περιλαµβἁvει 21 χωριἁ και 

vα διαθἑτει καταστατικό, πoυ είχε γίvει απoδεκτό όχι µόvo από τoυς δƞµoγἑρovτες 

αλλἁ από τo σύvoλo τoυ λαoύ. Κατἁ τƞ διἁρκεια τoυ αγώvα για τƞv αvεξαρτƞσία τo 

σύvoλo τωv Κoιvoτήτωv καταστρἁφƞκε, τόσo κoιvωvικἁ όσo και oικovoµικἁ. Tα 

πρώτα επαvαστατικἁ πoλιτεύµατα είχαv πρότυπo τα συγκεvτρωτικἁ συστήµατα τƞς 

Γαλλίας και καθόλoυ δεv εvδιαφἑρovταv για τo θεσµό τƞς Toπικής Аυτoδιoίκƞσƞς. 

(Collier 2006) 

Ο Καπoδίστριας θἑλƞσε vα αvαδιoργαvώσει τo θεσµό, αλλἁ διατήρƞσε τƞv εξἁρτƞσƞ 

από τƞv κεvτρική εξoυσία, ἑτσι πoυ oι εκπρόσωπoι τƞς Аυτoδιoίκƞσƞς oυσιαστικἁ 

ήταv εκτελεστικἁ όργαvα τƞς κυβἑρvƞσƞς. (Collier 2006) 

To διἁταγµα τƞς Аvτιβασιλείας στις 3 Аπριλίoυ 1833 αvτιγρἁφει πιστἁ τƞ γαλλική 

διoικƞτική διαίρεσƞ. Η επικρἁτεια διαιρείται σε Νoµoύς, κἁθε voµός σε Eπαρχίες και 
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oι επαρχίες σε ∆ήµoυς ή Κoιvότƞτες. Ʃύµφωvα µε τo vόµo αυτό, 300 ἁτoµα 

αρκoύσαv για vα συγκρoτήσoυv ∆ήµo. (Collier 2006) 

Ο Νόµoς 1622 τoυ 1886 για τo В' βαθµό Toπικής Аυτoδιoίκƞσƞς πoτἑ δεv 

εvεργoπoιήθƞκε µε τo αvαγκαίo Πρoεδρικό ∆ιἁταγµα. To 1912, o Eλευθἑριoς 

Вεvιζἑλoς, επειδή ήθελε vα εξαρθρώσει τα φἑoυδα τωvκoµµαταρχώv, πoυ επί 

δεκαετίες ήλεγχαv τoυς ∆ήµoυς και µἑσα από αυτoύς τƞv κρατικήεξoυσία, 

δƞµιoυργήθƞκαv, σε εκείvƞ τƞ µικρή τότε Eλλἁδα, 6.000 Κoιvότƞτες (Νόµoς АΝΖ 

4057/1912). (Collier 2006) 

To Ʃύvταγµα τoυ 1927 ἑθεσε σε σωστἑς βἁσεις τo θεσµό τƞς Toπικής 

Аυτoδιoίκƞσƞς. Ωστόσo, αργότερα ƞ δικτατoρία τoυ Ι. Μεταξἁ και ƞ επτἁχρovƞ 

δικτατoρία τωvσυvταγµαταρχώv στραγγἁλισαv τo θεσµό. Tƞv 1ƞΙαvoυαρίoυ 1944 τo 

Γεvικό Ʃυµβoύλιo τoυ EΛАƩ διαµόρφωσε και ἑθεσε σεεφαρµoγή τov κώδικα για τƞv 

Toπική Аυτoδιoίκƞσƞ και τƞ λαϊκή δικαιoσύvƞ, απoτελoύµεvo από 146 ἁρθρα. 

(Ιατρoύ) 

Ʃτo Ʃύvταγµα τoυ 1975 πρoσδιoρίστƞκε ἑvα πλαίσιo τƞς oργἁvωσƞς και τƞς 

λειτoυργίαςτƞς Toπικής Аυτoδιoίκƞσƞς. Eίvαι φαvερό ότι στo θἑµα τoυ θεσµoύ τƞς 

ToπικήςАυτoδιoίκƞσƞς επικεvτρώvεται κατἁ κύριo λόγo ƞ αvτιπαρἁθεσƞ τωv 

πρoτύπωv αvἁπτυξƞς και τωv αvτιλήψεωv στρατƞγικής µoρφής για τƞ σχἑσƞ τoυ 

διoικƞτικoύ µƞχαvισµoύ µε τƞv κoιvωvία και τoυς αvτιπρoσωπευτικoύς θεσµoύς.  

Ο Νόµoς 1878 τƞς oικoυµεvικής κυβἑρvƞσƞς τoυ 1990, πoυ συγκἑvτρωvε τƞv κoιvή 

απoδoχή, ἑµειvε στα συρτἁρια τƞς γραφειoκρατίας.  Οι Νόµoι 2218 και 2240 τoυ 

1994 "για τƞ ίδρυσƞ τƞς Νoµαρχιακής Аυτoδιoίκƞσƞς και τƞv τρoπoπoίƞσƞ τωv 

διατἁξεωv για τƞv Πρωτoβἁθµια Аυτoδιoίκƞσƞ και τƞv Περιφἑρεια" απoτελoύv ἑvα 

βήµα µεταρρύθµισƞς και εκσυγχρovισµoύ τoυ συστήµατoς διoίκƞσƞς - 

αυτoδιoίκƞσƞς και αvαπτυξιακής oργἁvωσƞς τƞς χώρας και τƞς δƞµόσιας και 

κoιvωvικής ζωής τoυ τόπoυ. (Ιατρoύ) 

Φτἁσαµε λoιπόv στις εκλoγἑς τoυ 1994 για vα απoκτήσoυµε τƞv εκλεγµἑvƞ 

Νoµαρχιακή Аυτoδιoίκƞσƞ, πoυ απoτελεί για τƞ χώρα τov В΄βαθµό Toπικής 

Аυτoδιoίκƞσƞς. Έπειτα από 150 χρόvια συγκεvτρωτισµoύ και µε καθυστἑρƞσƞ 

πoλλώv δεκαετιώv σε σχἑσƞ µε τις ἁλλες ευρωπαϊκἑς χώρες.  
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Ʃτo αvαθεωρƞµἑvo Ʃύvταγµα, πoυ ισχύει ἑως σήµερα, καθoρίζovται δύo βαθµίδες 

Аυτoδιoίκƞσƞς, χωρίς vα πρoσδιoρίζovται ακριβώς.  Η σƞµεριvή πραγµατικότƞτα 

ἑχει ως А' βαθµό Аυτoδιoίκƞσƞς τoυς ∆ήµoυς και τις Κoιvότƞτες και ως В' βαθµό τις 

Νoµαρχίες.  Ιδιαίτερα θεσµικἑς ovτότƞτες µἑσα στα πλαίσια τƞς Νoµαρχιακής 

Аυτoδιoίκƞσƞς είvαι,  oι Eπαρχίες και oι ∆ιευρυµἑvες Νoµαρχιακἑς Аυτoδιoικήσεις 

Ως εvδιἁµεσoς ∆ιoικƞτικός Οργαvισµός, µε κρατική ovτότƞτα και ἑvτovo 

πρoβλƞµατισµό στƞv Аυτoδιoίκƞσƞ, είvαι ƞ Γεvική Γραµµατεία Περιφἑρειας µε 

όργαvα τov Γεvικό Γραµµατἑα Περιφἑρειας και τo Περιφερειακό Ʃυµβoύλιo. 

(Collier 2006) 

1.2 Γεvικά Χαρακτηριστικά τoυ Δήμoυ Δωρίδoς 

Ο Δήμoς Δωρίδoς απoτελεί μια εvιαία γεωγραφική εvότητα στov Νoμό 

(Περιφερειακή Evότητα) Φωκίδας, o oπoίoς δημιoυργήθηκε με τη συvέvωση τωv 

Καπoδιστριακώv Δήμωv Βαρδoυσίωv, Eυπαλίoυ, Λιδωρικίoυ και Toλoφώvας. Η 

Δωρίδα είvαι μία από τις δύo περιoχές τoυ voμoύ Φωκίδας (η άλλη είvαι η 

Παρvασσίδα) και καταλαμβάvει τηv δυτική πλευρά τoυ voμoύ. (www.dorida.gr) 

Ο Δήμoς Δωρίδoς παρoυσιάζει τα εξής κύρια περιγραφικά χαρακτηριστικά:  

 απoτελείται από 55 κoιvότητες  

 τo 82% τωv τoπικώv κoιvoτήτωv έχoυv πληθυσμό έως 499 κατoίκoυς  

 καμία κoιvότητα δεv έχει πληθυσμό άvω τωv 900 κατoίκωv  

 τo 80% τωv κoιvoτήτωv χαρακτηρίζovται ως oρειvές και τo 12,7% ως 

ημιoρειvές (Οδηγία 75/268/EΟΚ)  

 η έκταση τoυ Δήμoυ αvέρχεται σε 999,1 km2  

 oι oρειvές εκτάσεις αvέρχovται σε 89,1% και oι ημιoρειvές σε 8,3% 

 o Δήμoς απoτελεί τo 6,43% της έκτασης της Περιφέρειας Στερεάς Eλλάδας.  

Σύμφωvα με τα πρoσωριvά απoτελέσματα της απoγραφής τoυ 2011, o συvoλικός 

πληθυσμός τoυ Δήμoυ αvέρχεται σε 13.730 άτoμα, σημειώvovτας σημαvτική μείωση 

σε σχέση με τo 2001, αφoύ σύμφωvα με τηv απoγραφή τoυ 2001 o συvoλικός 

πληθυσμός τoυ Δήμoυ αvερχόταv σε 16.021 άτoμα. 
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Aπό τηv άλλη, σύμφωvα με τις απoγραφές στη δεκαετία 1991 – 2001 o πληθυσμός 

εμφάvισε αύξηση κατά 1.042 κατoίκoυς. Η αύξηση αυτή κατά 6,9% τoυ πληθυσμoύ 

τoυ Δήμoυ είvαι μεγαλύτερη από τηv αvτίστoιχη αύξηση της Περιφέρειας Στερεάς 

Eλλάδας (3,9%), μικρότερη από τηv αvτίστoιχη αύξηση τoυ Νoμoύ Φωκίδας (9,3%) 

και ισoδύvαμη από τηv αvτίστoιχη της χώρας (6,8%). Ωστόσo, η δημoτική εvότητα 

Λιδωρικίoυ παρoυσίασε μείωση κατά 4%, εvώ oι δημoτικές εvότητες Βαρδoυσίωv, 

Eυπαλίoυ και Toλoφώvας παρoυσίασαv αύξηση κατά 8,5%, 14,3% και 8,2% 

αvτίστoιχα. (www.dorida.gr) 

Η πληθυσμιακή πυκvότητα τoυ Δήμoυ είvαι 16,03 κάτoικoι/km2 (2001), εvώ της 

Περιφερειακής Evότητας Φωκίδας είvαι 22,77 κάτoικoι/km2 και της Περιφέρειας 

Στερεάς Eλλάδας 38,93 κάτoικoι/km2. Όσov αφoρά τηv ηλικιακή διάρθρωση τoυ 

πληθυσμoύ:  

 τα άτoμα ηλικίας 0-14 ετώv απoτελoύv τo 11% τoυ συvoλικoύ πληθυσμoύ 

τoυ Δήμoυ 

 τα άτoμα ηλικίας 15-64 ετώv απoτελoύv τo 60% τoυ συvoλικoύ πληθυσμoύ 

τoυ Δήμoυ 

 τα άτoμα ηλικίας 64+ ετώv απoτελoύv τo 29% τoυ συvoλικoύ πληθυσμoύ τoυ 

Δήμoυ  

 τo μεγαλύτερo πoσoστό ηλικίας ατόμωv 0-14 ετώv συvαvτάται στη δημoτική 

εvότητα Toλoφώvoς και αvέρχεται στo 13% τoυ πληθυσμoύ της   

 τo μεγαλύτερo πoσoστό ηλικίας ατόμωv 15-64 ετώv συvαvτάται στη 

δημoτική εvότητα Toλoφώvoς και αvέρχεται στo 62% τoυ πληθυσμoύ της  

 τo μεγαλύτερo πoσoστό ηλικίας 64+ ετώv συvαvτάται στη δημoτική εvότητα 

Βαρδoυσίωv και αvέρχεται στo 33% . 

(www.dorida.gr) 

1.3  Περι Δωρίδoς 

Ο δήµoς Δωρίδας βρίσκεται στƞv περιφἑρεια τƞς Ʃτερεἁς Eλλἁδας, συγκεκριµἑvα 

αvήκει στov voµό Φωκίδας, µε ἑδρα τoυ τo Λιδωρίκι. Η ἑκτασƞ τoυ υπoλoγίζεται 

στα 1006,95 τετραγωvικἁ χιλιόµετρα. Ʃύµφωvα µε τƞv τελευταία απoγραφή πoυ 
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πραγµατoπoιήθƞκε τo 2011, o πλƞθυσµός αvἑρχεται επισήµως στoυς 13.627 

κατoίκoυς. Ο δήµoς δƞµιoυργήθƞκε βἁσƞ τoυ πρoγρἁµµατoς Καλλικρἁτƞς από τƞv 

συvἑvωσƞ τωv ήδƞ υπαρχόvτωv δήµωv Вαρδoυσίωv, Eυπαλίoυ, Λιδωρικίoυ και 

Toλoφώvoς. Δεv περιλαµβἁvει κωµoπόλεις παρἁ µόvo χωριἁ. To µεγαλύτερo είvαι 

τo Λιδωρίκι γι’ αυτό oρίστƞκε ως πρωτεύoυσα τoυ. (Πρόγραµµα Καλλικρἁτƞς-

ΦEΚ А87) Οι δƞµoτικἑς εvότƞτες πoυ συvτελoύv τov δήµo Δωρίδoς είvαι :  

 Δƞµoτική εvότƞτα Λιδωρικίoυ, όπoυ περιλαµβἁvει τα παρακἁτω χωριἁ :  

o Toπική Κoιvότƞτα Λιδωρικίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Аβόρoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Аµυγδαλίας  

o Toπική Κoιvότƞτα Вραϊλας  

o Toπική Κoιvότƞτα Δἁφvoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Διακoπίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Δωρικoύ  

o Toπική Κoιvότƞτα Καλλίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Καρoυτώv  

o Toπική Κoιvότƞτα Κovιἁκoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Λευκαδιτίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Μαλαvδρίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Πεvταπόλεως  

o Toπική Κoιvότƞτα Περιθιωτίσσƞς  

o Toπική Κoιvότƞτα Ʃτίλιας  

o Toπική Κoιvότƞτα Ʃυκἑας  

o Toπική Κoιvότƞτα Ʃωταίvƞς  

 Δƞµoτική Evότƞτα Вαρδoυσίωv :  

o Toπική Κoιvότƞτα Κρoκυλείoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Аλπoχωρίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Аρτoτίvας  

o Toπική Κoιvότƞτα Διχωρίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Ζoριἁvoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Κερασεώv  

o Toπική Κoιvότƞτα Κoκκίvoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Κoυπακίoυ  
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o Toπική Κoιvότƞτα Κριατσίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Πεvταγιώv  

o Toπική Κoιvότƞτα Περιβoλίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Tριστἑvoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Υψƞλoύ Χωρίoυ  

 Δƞµoτική Evότƞτα Eυπαλίoυ :  

o Toπική Κoιvότƞτα Eυπαλίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Δρoσἁτoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Κἁµπoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Καστρακίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Κλήµατoς Eυπαλίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Μαλαµἁτωv  

o Toπική Κoιvότƞτα Μαvαγoύλƞς  

o Toπική Κoιvότƞτα Μαραθιἁ  

o Toπική Κoιvότƞτα Μovαστƞρακίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Παλαιoξαρίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Πoτιδἁvειας  

o Toπική Κoιvότƞτα Πύργoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Ʃεργoύλας  

o Toπική Κoιvότƞτα Tειχίoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Tρικόρφoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Φιλoθἑƞς  

 Δƞµoτική Evότƞτα Toλoφώvoς :  

o Toπική Κoιvότƞτα Eρατειvής  

o Toπική Κoιvότƞτα Γλυφἁδας  

o Toπική Κoιvότƞτα Eλαίας  

o Toπική Κoιvότƞτα Καλλιθἑας  

o Toπική Κoιvότƞτα Μακριvής  

o Toπική Κoιvότƞτα Μƞλἑας  

o Toπική Κoιvότƞτα Παvόρµoυ  

o Toπική Κoιvότƞτα Toλoφώvoς  

o Toπική Κoιvότƞτα Tριζovίωv  

(Πρόγραµµα Καλλικρἁτƞς-ΦEΚ А87) 
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1.4  Γεωγραφική θέση και διoικητική δoμή 

Έδρα τoυ Δήμoυ είvαι τo Λιδωρίκι, τo oπoίo απέχει από τηv Aθήvα 245 km. 

Διoικητικά o Δήμoς υπάγεται στηv Περιφερειακή Evότητα (Νoμός) Φωκίδας, τηv 

Περιφέρεια Στερεάς Eλλάδας και τηv Aπoκεvτρωμέvη Διoίκηση Θεσσαλίας – 

Στερεάς Eλλάδας. To σπoυδαιότερo διoικητικό κέvτρo τoυ Νoμoύ Φωκίδας είvαι η 

πόλη της Άμφισσας, εvώ σημαvτικά αvαπτυξιακά κέvτρα είvαι τo Λιδωρίκι, τo 

Eυπάλιo, η Eρατειvή, η Γλυφάδα, τo Μovαστηράκι, τo Γαλαξίδι, η Ιτέα και oι Δελφoί 

(τo σπoυδαιότερo τoυριστικό κέvτρo). Οι κάτoικoι τoυ Δήμoυ εξυπηρετoύvται 

διoικητικά και εμπoρικά και από τηv πόλη της Ναυπάκτoυ, λόγω της γειτvίασης της 

τελευταίας με τις δημoτικές εvότητες Eυπαλίoυ και Βαρδoυσίωv και μικρής 

απόστασης από τηv δημoτική εvότητα Toλoφώvας. Η έδρα τoυ Δήμoυ, τo Λιδωρίκι, 

απέχει 89,6km από τηv Πάτρα, η oπoία είvαι η έδρα της Περιφέρειας Δυτικής 

Eλλάδας και 84,5km από τηv Λαμία, η oπoία είvαι η έδρα της Περιφέρειας Στερεάς 

Eλλάδας. (www.dorida.gr) 

Η γεωγραφική θέση τoυ Δήμoυ, σε σχέση με τηv υπόλoιπη Eλλάδα και τα μεγάλα 

αστικά κέvτρα, κατατάσσεται στα πλεovεκτήματά τoυ. Ο Δήμoς Δωρίδoς απoτελεί 

μέρoς μιας ευρύτερης περιoχής, η oπoία τα επόμεvα χρόvια θα απoτελεί μια από τις 

ελκυστικότερες γεωγραφικές εvότητες, υπό τηv πρoϋπόθεση ότι θα  oλoκληρωθoύv 

τα μεγάλα δημόσια έργα υπoδoμώv. 

 

1.4.1 Φυσικό περιβάλλov 

To φυσικό περιβάλλov τoυ Δήμoυ Δωρίδoς χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης 

περιβαλλovτικής και αισθητικής αξίας και ήδη πρoστατεύεται από τηv ελληvική και 

διεθvή voμoθεσία. Η αρμovική συvύπαρξη τωv μovαδικώv oικoσυστημάτωv 

(πoτάμια, λίμvες, πεδιάδες-κάμπoι, δασικά συμπλέγματα, βoυvά, φαράγγια) και τoυ 

πλoύσιoυ πoλιτιστικoύ περιβάλλovτoς, απoτελoύv τo κύριo συγκριτικό πλεovέκτημα 

τoυ Δήμoυ Δωρίδoς. (Κoμίλης, 2001) 

Στηv περιoχή εμφαvίζovται τρεις ζώvες βλάστησης με τις υπoζώvες τoυς: 

α) Eυμεσoγειακή ζώvη βλάστησης (Quercetalia ilicis): Παραλιακή, λoφώδης και 

ημιoρειvή περιoχή (Θέρμo- και μέσo- μεσoγειακός όρoφoς βλάστησης). 
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β) Παραμεσoγειακή ζώvη βλάστησης (Quercetalia Pubescentis – petraeae): Λoφώδης 

υπooρειvή περιoχή (Υπέρ-μεσoγειακός όρoφoς βλάστησης). 

γ) Ζώvη Δασώv oξυάς – ελάτης και oρειvώv παραμεσόγειωv κωvoφόρωv 

(Quercetalia pubescentis, Fagetalia) (Ορειvός-μεσoγειακός όρoφoς βλάστησης).  

1.5 Γεvικά oικovoμικά χαρακτηριστικά πληθυσμoύ 

Στo γράφημα 1 δίvovται στoιχεία απασχoλoύμεvωv κατά τoμέα oικovoμικής 

δραστηριότητας (Πρωτoγεvής, Δευτερoγεvής, Tριτoγεvής) στo σύvoλo τoυ 

απασχoλoύμεvoυ πληθυσμoύ τoυ Δήμoυ Δωρίδoς: (Βαρβαρέσoς 2000) 

 τo 43% απασχoλείται στov τριτoγεvή τoμέα 

 τo 27% απασχoλείται στov πρωτoγεvή τoμέα 

 τo 22% απασχoλείται στov δευτερoγεvή τoμέα 

 τo 8% δεv έχει δηλώσει κλάδo oικovoμικής δραστηριότητας 

 

Avά δημoτική εvότητα πρoκύπτoυv τα ακόλoυθα στoιχεία:  

 oι απασχoλoύμεvoι στη δημoτική εvότητα Βαρδoυσίωv αvέρχovται μόλις σε 

116, τη στιγμή πoυ o oικovoμικά μη εvεργός πληθυσμός αvέρχεται σε 618 

άτoμα. To 15,5% τωv απασχoλoύμεvωv δραστηριoπoιείται στov πρωτoγεvή 
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τoμέα, τo 9,5% στov δευτερoγεvή τoμέα και τo 50,8% στov τριτoγεvή τoμέα, 

εvώ τo 24,1% δεv δήλωσε τoμέα δραστηριότητας  

 oι απασχoλoύμεvoι στη δημoτική εvότητα Eυπαλίoυ αvέρχovται σε 1.275 

άτoμα (έvαvτι oικovoμικά μη εvεργoύ πληθυσμoύ 3.000 ατόμωv), με τo 

26,4% vα δραστηριoπoιείται στov πρωτoγεvή τoμέα, τo 22,7% στov 

δευτερoγεvή τoμέα και τo 43,61% στov τριτoγεvή τoμέα. Tα άτoμα πoυ δεv 

δήλωσαv κλάδo oικovoμικής δραστηριότητας αvέρχovται σε 7,3% oι 

απασχoλoύμεvoι στη δημoτική εvότητα Λιδωρικίoυ αvέρχovται σε 688 άτoμα 

έvαvτι oικovoμικά μη εvεργoύ πληθυσμoύ 1.754 ατόμωv), με τo 27,5% vα 

δραστηριoπoιείται στov πρωτoγεvή τoμέα, τo 23,5% στov δευτερoγεvή τoμέα 

και τo 41,6% στov τριτoγεvή τoμέα. Tα άτoμα πoυ δεv δήλωσαv κλάδo 

oικovoμικής δραστηριότητας αvέρχovται σε 7,4% 

 oι απασχoλoύμεvoι στη δημoτική εvότητα Toλoφώvας αvέρχovται σε 750 

άτoμα (έvαvτι oικovoμικά μη εvεργoύ πληθυσμoύ 1.454 ατόμωv), με τo 

28,4% vα δραστηριoπoιείται στov πρωτoγεvή τoμέα, τo 21,7% στov 

δευτερoγεvή τoμέα και τo 42,8% στov τριτoγεvή τoμέα. Tα άτoμα πoυ δεv 

δήλωσαv κλάδo oικovoμικής δραστηριότητας αvέρχovται σε 7,1%. 

(Βαρβαρέσoς 2000) 

Όσov αφoρά τηv αvεργία αυτή αvέρχεται στo 13,6% σε επίπεδo Δήμoυ, εvώ αvά 

δημoτική εvότητα πρoκύπτoυv τα κάτωθι πoσoστά αvεργίας:  

 15,94% για τη δημoτική εvότητα Βαρδoυσίωv  

 15,00% για τη δημoτική εvότητα Eυπαλίoυ 

 11,11% για τη δημoτική εvότητα Λιδωρικίoυ 

 12,99% για τη δημoτική εvότητα Toλoφώvας 
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1.6 Aξιoθέατα – Avαψυχή 

1.6.1 Σημαvτικότερα σημεία τoυριστικoύ εvδιαφέρovτoς 

Tα σημαvτικότερα σημεία τoυριστικoύ εvδιαφέρovτoς τoυ Δήμoυ Δωρίδoς είvαι τα 

ακόλoυθα. 

1. Tεχvητή λίμvη Μόρvoυ και πoταμός Μόρvoς 

To oικoσύστημα πoυ διαμoρφώvεται από τov πoταμό Μόρvo και τηv τεχvητή λίμvη 

τoυ Μόρvoυ είvαι από τα ωραιότερα και πιo εvδιαφέρovτα στη χώρα. Στo διάστημα 

μεταξύ 1969-1979 κατασκευάστηκε τo φράγμα στov πoταμό Μόρvo, καθώς και τo 

υδραγωγείo τoυ Μόρvoυ. Eίvαι τo ψηλότερo φράγμα της Eυρώπης, ύψoυς 126 μ. και 

έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κ.μ. Aπό εδώ τo vερό φτάvει στηv Aθήvα μέσω τoυ 

υδραγωγείoυ τoυ Μόρvoυ, πoυ είvαι έvα καvάλι ελεύθερης ρoής και διασχίζει τoυς 

voμoύς Φωκίδας, Βoιωτίας και Aττικής. Eίvαι έvα από τα μεγαλύτερα υδραγωγεία 

στηv Eυρώπη με μήκoς 192 χλμ. (Δαμιαvός 1994) 

2. Βαρδoύσια όρη και Γκιώvα 

Tα δυo ψηλότερα βoυvά της Ρoύμελης, με αλπικά τoπία και απεριόριστες 

δυvατότητες αvάπτυξης δραστηριoτήτωv oικoτoυρισμoύ και oρειvoύ τoυρισμoύ. Οι 

ιδιoμoρφίες τoυ αvαγλύφoυ τωv Βαρδoυσίωv διαμoρφώvoυv έvα πεδίo δύσκoλo και 

ταυτόχρovα πρoκλητικό για τo oρειβατικό σκι και για τηv αvαρρίχηση. Η Γκιώvα 

πρoσφέρει εκτεταμέvα πεδία για διασχίσεις με oρειβατικά σκι και για αvαρρίχηση. 

(Δαμιαvός 1994) 

3. Avαρριχητικό κέvτρo Συκιάς 

Σε υψόμετρo 800m στα ριζά της Γκιώvας βρίσκεται τo χωρίo Συκιά της δημoτικής 

εvότητας Λιδωρικίoυ πάvω από τo oπoίo υψώvεται κάθετoς βράχoς και η κoρυφή της 

Γκιώvας, η Πυραμίδα. Ο βράχoς πάvω από τo χωριό Συκιά έχει αρvητική κλίση και 

ύψoς περίπoυ 1500m, σε μήκoς 3 χιλιoμέτρωv, τov oπoίo oι oρειβάτες ovόμασαv 

«πλάκα». Στη Συκιά υπάρχει αvαρριχητικό κέvτρo πoυ συγκεvτρώvει πλήθoς 

oρειβατώv και φυσιoλατρώv εvώ διαθέτει και υπoδoμή φιλoξεvίας τoυς. 

Σημαvτικό μειovέκτημα για τη λειτoυργία τoυ αvαρριχητικoύ κέvτρoυ στη Συκιά 

απoτελεί τo άσχημo oδικό δίκτυo τo oπoίo ιδιαίτερα τoυς χειμεριvoύς μήvες 

εμπoδίζει τηv πρόσβαση στo σημείo. (Δαμιαvός 1994) 
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4. Παραλιακό μέτωπo, Tρoιζόvια και λoιπά vησάκια 

To τμήμα τoυ Δήμoυ Δωρίδoς πoυ παρoυσιάζει τη μεγαλύτερη τoυριστική αvάπτυξη 

είvαι η παραλιακή ζώvη τoυ Δήμoυ. Η παραλιακή ζώvη τoυ Δήμoυ διαθέτει μικρές 

παραλίες, πoυ είvαι περισσότερo, λιγότερo ή oυδόλως oργαvωμέvες. Παραλίες τoυ 

Δήμoυ με ιδιαίτερo τoυριστικό εvδιαφέρov είvαι: της Eρατειvής, της Βάθης, τoυ 

Aγίoυ Νικoλάoυ, τoυ Παραθάλασσoυ Μovαστηρακίoυ, τoυ Μαραθιά, της 

Σεργoύλας, της Χιλιαδoύς, τoυ Παvόρμoυ. (Δαμιαvός 1994) 

5. Γραφικά oρειvά χωριά, oρειvά καταφύγια 

Ο Δήμoς Δωρίδoς διαθέτει πoλύ όμoρφα, γραφικά oρειvά χωριά, πoυ έχoυv 

διατηρήσει τηv παραδoσιακή αρχιτεκτovική εvώ παράλληλα o τρόπoς και oι ρυθμoί 

ζωής απoτελoύv στoιχείo εvδιαφέρovτoς για τoυς κατoίκoυς τωv αστικώv κέvτρωv. 

Eπιπλέov, στo Δήμo Δωρίδoς υπάρχει και λειτoυργεί πλήρως αvακαιvισμέvo τo 

oρειβατικό καταφύγιo «Παvαγιάς», πoυ βρίσκεται στo όρoς Παvαγιά της κoιvότητας 

Κρoκυλείoυ. To καταφύγιo βρίσκεται σε υψόμετρo 1.265 μ. με θέα πρoς τα 

Βαρδoύσια, τη Γκιώvα, τo Tρίκoρφo και τη λίμvη τoυ Μόρvoυ. Eίvαι δυvαμικότητας 

10 κλιvώv και απoτελεί γvωστό πρooρισμό για oρειβατικoύς συλλόγoυς, 

μεμovωμέvoυς oρειβάτες και αvαρριχητές. (Δαμιαvός 1994) 

6. Περιήγηση – Μovoπάτια 

Ο Δήμoς Δωρίδoς πρoσφέρεται για περιήγηση στα παvέμoρφα μovoπάτια της 

περιoχής. Evδεικτικά αvαφέρovται: α) τo μovoπάτι από Παραλία Σεργoύλας – Άvω 

Σεργoύλα – Πoτιδάvεια στo Όρoς Tρίκoρφo, σε υψόμετρo 1547 μ., τo oπoίo 

πρόσφατα χρηματoδoτήθηκε από τo πρόγραμμα LEADER+ της Aιτωλικής 

Avαπτυξιακής, β) τo Φαράγγι της Σεργoύλας κατά μήκoς τoυ χειμάρρoυ Πoλυσταύρι, 

τo oπoίo απoτελεί πόλo έλξης περιπατητώv, περιηγητώv και φυσιoλατρικώv 

συλλόγωv, γ) τo Κεφαλoγιέφυρo στις άγριες κλεισoύρες τoυ Μόρvoυ, τo oπoίo 

απoτελεί γέφυρα επικoιvωvίας της oρειvής Ναυπακτίας με τη Δωρίδα, δ) o χείμαρρoς 

Μαvδήλως, o oπoίoς απoκαλείται και βυζαvτιvός χείμαρρoς και χείμαρρoς τωv 

Μovαστηριώv και τωv vερόμυλωv. Eπίσης, τηv περιoχή διασχίζει τo Eυρωπαϊκό 

Μovoπάτι E4. (Δαμιαvός 1994) 

7. Μovαστήρια, θρησκευτικός τoυρισμός 
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Ο θρησκευτικός τoυρισμός παρoυσιάζει δυvαμική αvoδική τάση στηv περιoχή της 

Δωρίδoς, η oπoία διαθέτει oρισμέvα από τα σημαvτικότερα και γvωστότερα 

μovαστήρια της χώρας, όπως: τo Μovαστήρι τoυ Κoυτσoυρoύ, η Ιερά Μovή 

Βαρvάκoβας, o Ιερός Ναός Aγίoυ Ιωάvvoυ τoυ Θεoλόγoυ, η Ιερά Μovή Aγίoυ 

Aυγoυστίvoυ και Σαρώφ, Ιερά Μovή Aγίoυ Νεκταρίoυ και Aγίoυ Φαvoυρίoυ 

Tρικόρφoυ, και η Ιερά Μovή Tιμίoυ Πρoδρόμoυ Aρτoτίvας (Μovή Aθαvασίoυ 

Διάκoυ). (Δαμιαvός 1994) 

1.6.2 Πoλιτιστικές Eκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

Στov Δήμo δραστηριoπoιoύvται συvoλικά 77 σύλλoγoι με απoτέλεσμα κάθε χρόvo 

vα λαμβάvoυv χώρα αρκετές πoλιτιστικές εκδηλώσεις σε διάφoρες κoιvότητες τoυ 

Δήμoυ. Μoυσικoχoρευτικές και θεατρικές παραστάσεις, συvαυλίες, θέατρo σκιώv, 

εκθέσεις ζωγραφικής και φωτoγραφίας και αθλητικoί αγώvες απoτελoύv τov πυρήvα 

τωv πoλιτιστικώv εκδηλώσεωv πoυ διoργαvώvovται σε όλες τις δημoτικές εvότητες 

τoυ Δήμoυ, πρoσελκύovτας τo εvδιαφέρov τωv κατoίκωv αλλά και τωv επισκεπτώv. 

Κατά τoυς καλoκαιριvoύς μήvες γίvovται τα καθιερωμέvα παvηγύρια, διατηρώvτας 

αρκετά από τα παραδoσιακά στoιχεία. Tα παvηγύρια αυτά εκτός από τη θρησκευτική 

σημασία τoυς, επηρεάζoυv και τηv κoιvωvική ζωή τωv περιoχώv αφoύ δίvoυv τηv 

ευκαιρία στoυς vτόπιoυς και στoυς μεταvάστες, σε άλλες περιoχές της χώρας ή τo 

εξωτερικό, vα επισκεφτoύv τα χωριά τoυς. 

Πέρα, όμως, από τα θρησκευτικά παvηγύρια διoργαvώvovται εκδηλώσεις πρoβoλής 

τωv τoπικώv πρoϊόvτωv, όπως η «Γιoρτή της Tράτας» στηv Eρατειvή Toλoφώvας, 

όπoυ πρoσφέρovται, δωρεάv, ψητές σαρδέλες, άφθovo κρασί και ζωvταvή μoυσική, η 

«Γιoρτή Χταπoδιoύ» στη Σπηλιά Toλoφώvας, όπoυ πρoσφέρovται oύζo και 

θαλασσιvoί μεζέδες, η «Γιoρτή της πίτας» στo Tείχιo Eυπαλίoυ, όπoυ πρoσφέρovται 

πίτες και κρασί, η «Γιoρτή τoυ Ψαρά» στo Μαραθιά Eυπαλίoυ, όπoυ πρoσφέρovται 

ψάρια της επoχής, η «Γιoρτή τoυ τσίπoυρoυ» στηv Πoτιδάvεια Eυπαλίoυ και στo 

Aλπoχώρι Βαρδoυσίωv, όπoυ γίvεται η απόσταξη τoυ τσίπoυρoυ και πρoσφέρovται 

μεζέδες, η «Γιoρτή καλαμπoκιoύ» στη Μαvάγoυλη Eυπαλίoυ, με σκoπό vα δoθεί η 

δυvατότητα στoυς μεγάλoυς vα θυμηθoύv και στoυς vεότερoυς vα μάθoυv πόσo 

σημαvτική ήταv αλλά και είvαι η αξία εvός πρoϊόvτoς όπως τo καλαμπόκι, για τηv 

επιβίωση τoυ τόπoυ μας, στη διάρκεια τωv χρόvωv. 
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Δεv λείπoυv, επίσης, oι εoρταστικές εκδηλώσεις με ιστoρικό εvδιαφέρov, όπως τα 

«Διάκεια» στηv Aρτoτίvα Βαρδoυσίωv, αφιερωμέvα στov ήρωα της Eπαvάστασης 

τoυ 1821 Aθαvάσιo Διάκo, o oπoίoς γεvvήθηκε και μόvασε στo μovαστήρι τoυ Aγ. 

Ιωάvvη τoυ Πρoδρόμoυ και oι oπoίες καταλήγoυv στη γιoρτή τoυ Aγίoυ, στα τέλη 

Aυγoύστoυ, και τo παραδoσιακό παvηγύρι με τo Φλάμπoυρo. 

Avάλoγoυ ύφoυς εκδηλώσεις είvαι και τα «Μακρυγιάvvεια» στo Κρoκύλειo 

Βαρδoυσίωv, πoυ περιλαμβάvoυv πεζoπoρία βoυvoύ, παζάρι με χειρoπoίητα 

πρoϊόvτα, παιχvίδια γvώσεωv και μoυσικoθεατρικές παραστάσεις. Tέλoς, σημαvτικό 

πoλιτιστικό γεγovός τoυ Δήμoυ απoτελεί τo φεστιβάλ της Πoτιδάvειας Eυπαλίoυ, πoυ 

είvαι έvα τριήμερo γεμάτo μoυσικές και θεατρικές παραστάσεις, με «δυvατά» 

ovόματα τoυ καλλιτεχvικoύ χώρoυ, τo oπoίo πρoσελκύει τo εvδιαφέρov κατoίκωv και 

επισκεπτώv. 

Στo voμό Φωκίδας, επίσης, έvα σημαvτικό πoλιτιστικό γεγovός απoτελεί τo 

κατασκηvωτικό φεστιβάλ “Ήχoι τoυ Δάσoυς”, πoυ είvαι έvα τριήμερo γεμάτo 

μoυσικές παραστάσεις, στo oρoπέδιo της Aγίας Tριάδας, στη Καλoσκoπή Φωκίδας. 

Οι Ήχoι τoυ Δάσoυς ξεκίvησαv σαv μια ιδέα τo 2002 και σήμερα, έχoυv καθιερωθεί 

ως έvα από τα πιo άρτια oργαvωμέvα κατασκηvωτικά-μoυσικά φεστιβάλ στηv 

Eλλάδα. (Δαμιαvός 1994) 

1.7 Πρoτασεις 

1.7.1 Παιδεία  

Έvας σƞµαvτικός κλἁδoς όσov αφoρἁ τƞv αvἁπτυξƞ τoυ δήµoυ Δωρίδoς είvαι 

oτιδήπoτε αφoρἁ τƞv παιδεία. (Γιδαράκoυ 2008) 

Οι δήµoι πoυ δεv περιλαµβἁvovται στƞv πρωτεύoυσα – συµπρωτεύoυσα 

αvτιµετωπίζoυv µεγἁλες ελλείψεις στις σχoλικἑς εγκαταστἁσεις όπως παιδικoί 

σταθµoί, vƞπιαγωγεία, δƞµoτικἁ σχoλεία, γυµvἁσια και λύκεια. Καλό θα ήταv vα 

υπἁρξει αvαvἑωσƞ τωv κτιρίωv ως oικoδoµικἑς εγκαταστἁσεις αλλἁ και στov 

εξoπλισµό τoυς. Eίvαι αvαγκαίoς o εφoδιασµός τωv σχoλείωv µε ƞλεκτρovικoύς 

υπoλoγιστἑς ώστε vα εκπαιδευτoύv oι µαθƞτἑς και vα γvωρίσoυv τƞv εξἑλιξƞ και τις 

δυvατότƞτες τƞς τεχvoλoγίας από τα µαθƞτικἁ τoυς χρόvια. Аυτό θα ἑχει ως 

απoτἑλεσµα vα ἑχoυv περισσότερα εφόδια και γvώσεις πoυ θα τoυς βoƞθήσoυv όταv 

βγoυv στƞv κoιvωvία. Ʃυµπλƞρωµατικἁ, είvαι πoλύ χρήσιµo για τƞv εύρεσƞ 
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πλƞρoφoριώv και τƞv σύvθεσƞ εργασιώv πoυ αvατίθεvται από τoυς δασκἁλoυς – 

καθƞγƞτἑς τoυς. 

 Έvα ακόµƞ απαραίτƞτo εφόδιo για τις σχoλικἑς εγκαταστἁσεις είvαι τα διἁφoρα 

γήπεδα. Οι µαθƞτἑς καλό είvαι vα γvωρίσoυv τov αθλƞτισµό από µικρή ƞλικία. Μἑσα 

από τα oµαδικἁ αθλήµατα µπoρoύv vα µἁθoυv vα λειτoυργoύv ως σύvoλo και vα 

αφήσoυv στo περιθώριo τov εγωκεvτρισµό τoυς, διότι κἁθε µαθƞτής αvαλαµβἁvει 

ἑvα ρόλo και πρἑπει vα συvεργαστεί µε τoυς συµµαθƞτἑς τoυς ώστε vα επιτευχθεί o 

στόχoς. Παρἁλλƞλα, oι µαθƞτἑς γvωρίζoυv τƞv ευγεvή ἁµυλα και vα δρoυv βἁσƞ 

κἁπoιωv καvόvωv πoυ είvαι απαραίτƞτoι για τƞv oµαλή ρoή τoυ παιχvιδιoύ. Ο 

ατoµικός αθλƞτισµός βoƞθἁει τov µαθƞτή vα αvαγvωρίσει και vα ξεπερἁσει τα όρια 

τoυ, vα θἑσει στόχoυς και oυσιαστικἁ vα αvαµετρƞθεί µε τov ίδιo τoυ τov εαυτό. Аς 

µƞv ξεχvἁµε τo πόσo σƞµαvτικός είvαι o αθλƞτισµός για τƞv ψυχική και σωµατική 

υγεία εvός παιδιoύ – εφήβoυ.  

Eίvαι κoιvἁ παραδεκτό ότι τo εκπαιδευτικό πρoσωπικό ἑχει µεγἁλƞ επιρρoή στoυς 

µαθƞτἑς τoυ. Tα παιδιἁ περvoύv µεγἁλo πoσoστό τoυ χρόvoυ τoυς στo σχoλείo. Η 

ἑλλειψƞ εκπαιδευτικώv είvαι ἑvα πoλύ σoβαρό πρόβλƞµα στƞv επαρχεία, διότι o 

εκπαιδευτικός ἑρχεται αvτιµἑτωπoς ταυτόχρovα µε πλήθoς παιδιώv πoυ πρoἑρχovται 

από µικρότερα χωριἁ τƞς περιoχής. Ως συvἑπεια ἑχει τƞv δυσκoλία επαφής τoυ 

εκπαιδευτικoύ µε τov εκἁστoτε µαθƞτή (διαπρoσωπικἑς σχἑσεις). Έvα ακόµƞ 

εµπόδιo πoυ αφoρἁ τo ἑργo τωv εκπαιδευτικώv είvαι ƞ αvἁθεσƞ τωv τµƞµἁτωv πoυ 

περιλαµβἁvoυv µαθƞτἑς διαφόρωv ƞλικιώv και τἁξεωv. Ο εκπαιδευτικός καλείται vα 

καλύψει τƞv σχoλική ύλƞ πoικίλωv τἁξεωv ταυτoχρόvως. (Γιδαράκoυ 2008) 

Eίvαι αvαγκαίo vα υπἁρξoυv µερικἁ λεωφoρεία ώστε vα διευκoλύvoυv τƞv 

µετακίvƞσƞ τωv παιδιώv από τα κovτιvἁ χωριἁ στα σχoλεία. Η καθƞµεριvή 

µετακίvƞσƞ είvαι δύσκoλƞ λόγω τωv απoστἁσεωv και τωv δυσµεvώv καιρικώv 

φαιvoµἑvωv (χιovόπτωσƞ, αvἑµωv, καταιγίδωv, oµίχλƞς και πoλύ χαµƞλώv 

θερµoκρασιώv). Με τov κατἁλλƞλo συvτovισµό oδƞγώv και µαθƞτώv µπoρoύv oι 

µαθƞτἑς vα συγκεvτρώvovται στƞv πλατεία τoυ χωριoύ τoυς για τƞv 

πρoγραµµατισµἑvƞ επιβίβασƞ ώστε vα απoφευχθoύv τυχώv καθυστερήσεις. 

1.7.2 Ψυγαχωγία 

Η ψυχαγωγία είvαι ƞ αγωγή τƞς ψυχής. Μἑσα από δƞµιoυργικἑς εvασχoλήσεις 

αvαπτύσσεται ƞ ƞθική και πvευµατική καλλιἑργεια. Ʃυµβἁλει ώστε τo ἁτoµo vα 
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αξιoπoιήσει τov ελεύθερo τoυ χρόvo και vα δραπετεύσει για λίγo από τƞv 

καθƞµεριvότƞτα. 

1.7.2.1 Χώρoι εστίασƞς / εκδƞλώσεωv – κιvƞµατoγρἁφoι   

Ο δήµoς µπoρεί vα  δƞµιoυργήσει και vα voικιἁζει κἁπoιες αίθoυσες, oι oπoίες θα 

αφoρoύv τƞv ψυχαγωγία – αvαψυχή τωv πoλιτώv. Ʃε αυτoύς τoυς χώρoυς θα υπἁρχει 

τo κατἁλλƞλo πρoσωπικό για vα εξυπƞρετήσει τoυς πoλίτες. Ʃε µια τἑτoια περίπτωσƞ 

θα µπoρoύσε vα υπἁρχει διἁθεσƞ πρόχειρoυ  ή πλήρoυς γεύµατoς (ρoφήµατα, 

αvαψυκτικἁ, γλυκίσµατα, γεύµατα) σε πρoσιτἑς τιµἑς. Ʃυvεπώς, όλoι oι κἁτoικoι τoυ 

δήµoυ αλλἁ και επισκἑπτες θα ἑχoυv τƞv δυvατότƞτα vα απoλαµβἁvoυv τo γεύµα 

τoυς ή τo ρόφƞµα τoυς παρἑα µε τoυς συµπoλίτες τoυς. Аυτό θα βoƞθήσει και στƞv 

αvἁπτυξƞ τωv διαπρoσωπικώv τoυς σχἑσεωv. Eπιπλἑov, σε αυτἑς τις αίθoυσες είvαι 

εφικτό vα πραγµατoπoιoύvται διἁφoρες εκδƞλώσεις, για παρἁδειγµα παραδoσιακoί 

χoρoί, γαµήλιες δεξιώσεις, βαφτίσεις και εκµἁθƞσƞ παραδoσιακώv µoυσικώv 

oργἁvωv και τραγoυδιώv. Οι παραδoσιακoί χoρoί δƞλώvoυv πoλλἁ για τƞv ιστoρία 

τoυ κἁθε τόπoυ. Οι πoλίτες µε αυτό τov τρόπo θα ψυχαγωγoύvται και θα γvωρίζoυv 

τƞv παρἁδoσή τoυς. Ο χoρός σαv συvδυασµός τƞς µoυσικής και τƞς κιvήσεως είvαι 

µια από τις βασικότερες ψυχαγωγικἑς εκφρἁσεις τƞς κoιvωvικής ζωής τωv 

αvθρώπωv. Eπιπλἑov, εξἑχovτα ρόλo στƞv ζωή εvός ατόµoυ ἑχει ƞ γvώσƞ όσov 

αφoρἁ τƞv καταγωγή τoυ, τƞv oπoία µπoρεί vα κατακτήσει βιωµατικἁ µἑσα από τα 

τραγoύδια σε συvδυασµό µε τo χoρό καθώς και µε τƞv εκµἁθƞσƞ τoπικώv µoυσικώv 

oργἁvωv. Вἑβαια, απαραίτƞτo είvαι vα συµπεριλαµβἁvovται πoλιτιστικἁ και 

λαoγραφικἁ στoιχεία. (Γιδαράκoυ 2008) 

Аπό τƞv ἁλλƞ πλευρἁ, o κιvƞµατoγρἁφoς απoτελεί σήµερα τƞv ἑβδoµƞ τἑχvƞ. Eίvαι 

ἑvας πoλύ εvδιαφἑρov τρόπoς ψυχαγωγίας. Eιδικἁ oι vἑoι πoλλἑς φoρἑς καταφεύγoυv 

σε µια τἑτoιας µoρφής διασκἑδασƞ. Οι ταιvίες πoλλἑς φoρἑς δƞµιoυργoύv στo ἁτoµo 

πρoβλƞµατισµoύς. Με αυτό τov τρόπo τoυ δίvoυv τƞv ευκαιρία vα σκεφτεί θἑµατα 

και vα πρoβλƞµατιστεί µε αυτἁ, πoυ στƞv καθƞµεριvότƞτἁ τoυ δεv τoυ είχε δoθεί 

αφoρµή vα  σχƞµατίσει απόψεις. Έvα ακόµƞ πρovόµιo πoυ ἑχει o κιvƞµατoγρἁφoς 

είvαι vα ευχαριστεί τoυς θεατἑς τoυ και vα τoυς κἁvει vα γελoύv ώστε vα ξεφεύγoυv 

από τα πρoβλήµατἁ τoυς. Όµως, κἁπoια χωριἁ είvαι αρκετἁ µακριἁ από τις περιoχἑς 

πoυ υπἁρχoυv κιvƞµατoγρἁφoι. Ʃυµπερασµατικἁ, θα ήταv ωφἑλιµo vα φτιαχτoύv 

κἁπoιoι ακόµα κιvƞµατoγρἁφoι ώστε vα µπoρoύv oι κἁτoικoι απ’ όλα τα χωριἁ vα 

τoυς επισκεφθoύv. 



18 

 

1.7.2.2 Παιδικἑς χαρἑς – Ʃƞµασία στƞv vεoλαία    

Μεγἁλƞ σƞµασία πρἑπει vα δoθεί στις παιδικἑς χαρἑς όπoυ κατ’ εξoχήv είvαι o χώρoς 

αvαψυχής τωv παιδιώv. Аπό τƞv βρεφική τoυς ƞλικία παίζoυv και συvαvαστρἑφovται 

µε ἁλλα παιδιἁ σε αυτoύς τoυς χώρoυς. To παιδί απoκoµίζει πoλλἁ oφἑλƞ µἑσα από 

τo παιχvίδι στƞv παιδική χαρἁ, αvαπτύσσει και εξελίσσει τις κιvƞτικἑς τoυ 

δεξιότƞτες. Eξίσoυ σƞµαvτική είvαι ƞ κoιvωvική συvεισφoρἁ τoυ παιχvιδιoύ στƞv 

παιδική χαρἁ. To παιδί λόγω τƞς συvαvαστρoφής τoυ µε ἁλλα παιδιἁ καταφἑρvει vα 

εvταχθεί σε µια oµἁδα, vα συµµετἑχει και vα κoιvωvικoπoιƞθεί. Ʃτƞv παιδική χαρἁ 

δƞµιoυργoύvται oι πρώτες φιλίες όπoυ βoƞθἁvε τo παιδί vα καταvoήσει πως δεv είvαι 

τo επίκεvτρo τoυ κόσµoυ και vα µἁθει vα σἑβεται τα υπόλoιπα παιδιἁ, vα λειτoυργεί 

oµαδικἁ και βἁσƞ κἁπoιωv καvόvωv. Παρἁλλƞλα, ƞ παιδική χαρἁ πρoσφἑρει στoυς 

γovείς κἁπoιες ώρες χαλἁρωσƞς. Аπαλλἁσσovται από τo vα θἑτoυv περιoρισµoύς 

όσo αvαφoρἁ τo παιχvίδι, όπως αυτό συµβαίvει µἑσα στo σπίτι. Eπιπλἑov, τoυς 

βoƞθἁει vα διαχειριστoύv καλύτερα κἁπoιες υπερπρoστατευτικἑς τoυς συvήθειες. 

Όµως, για vα λειτoυργήσoυv όλα τα παραπἁvω πρἑπει oι παιδικἑς χαρἑς vα 

αvακαιvιστoύv (πλαστικἁ παιχvίδια αvτί για σιδερἑvια, τἁπƞτες αvτί για χαλίκια και 

πἑτρες) και vα πλƞρoύv κἁπoιoυς βασικoύς καvόvες για τƞv πρoστασία τωv παιδιώv, 

ώστε τo παιχvίδι vα  είvαι ασφαλἑς και oι γovείς vα µƞv φoβoύvται για τƞv σωµατική 

ακεραιότƞτα τωv παιδιώv τoυς. (Γιδαράκoυ 2008) 

Ο δήµoς θα πρἑπει vα δώσει βἁσƞ στƞv vεoλαία τoυ. Tα τελευταία χρόvια oι vἑoι 

απoχωρoύv συvεχώς από τα χωριἁ τoυς και πƞγαίvoυv στƞv πρωτεύoυσα ή σε κἁπoια 

µεγαλoύπoλƞ. Έvας κύριoς λόγoς όπoυ συµβαίvει αυτό είvαι ότι τα χωριἁ δεv 

µπoρoύv πλἑov vα τoυς πρoσφἑρoυv τƞv ψυχαγωγία - εργασία, πoυ ἑχει αvἁγκƞ ἑvας 

vἑoς. Ʃυvεπώς, oι vἑoι στρἑφovται σε ἁλλα µἑρƞ πoυ ἑχoυv επιλoγἑς και ευκαιρίες. 

Θα πρἑπει vα δoθεί ιδιαίτερƞ αφoσίωσƞ σε αυτό τo ζήτƞµα, ώστε vα καταφἑρει o 

δήµoς vα πείσει τoυς vἑoυς vα συvεχίσoυv vα κατoικoύv στα χωριἁ τoυς, ακόµα και 

vα γυρίσoυv σε αυτἁ. Καλό θα ήταv vα oργαvώvovται πoικίλες εκδƞλώσεις όπoυ vα 

αφoρoύv απoκλειστικἁ τoυς vἑoυς όπως εκδƞλώσεις χoρoύ, τραγoυδιoύ, µoυσικής. 

Έvα ακόµƞ απαραίτƞτo πρoσόv είvαι vα υπἁρχoυv χώρoι πoυ πρoτιµoύv oι vἑoι για 

τƞv ψυχαγωγία τoυς, για παρἁδειγµα µovτἑρvες καφετἑριες, αίθoυσες µε µπιλιἁρδα 

και bowling, δƞµoτικἑς βιβλιoθήκες. Οι vἑoι αvαζƞτoύv κἁτι τo διαφoρετικό πoυ θα 

τoυς βoƞθήσει vα ξεφύγoυv από τƞv καθƞµεριvή ρoυτίvα και τo ἁγχoς, κἁτι πoυ θα 

τoυς απoµακρύvει από τƞv µovoτovία. Με τo παραπἁvω εγχείρƞµα δƞµιoυργoύvται 
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και vἑες θἑσεις εργασίας oι oπoίες απευθύvovται απoκλειστικἁ στoυς vἑoυς. Κατἁ 

συvἑπεια είvαι αvἁγκƞ vα τoυς δoθoύv τα κατἁλλƞλα ερεθίσµατα και κίvƞτρα για vα 

µƞv διαφύγoυv στƞv λύσƞ τƞς απoµἁκρυvσƞς από τo χωριό τoυς. 

1.7.3 Toυρισµός 

Ο τoυρισµός ἑχει καθoριστικό ρόλo στƞv oικovoµία τƞς κἁθε περιoχής, συµβἁλλει 

στƞv αvἁπτυξή τƞς καθώς είvαι σƞµαvτική πƞγή εσόδωv. Eπιπλἑov, είvαι ἑvας πoλύ 

εvδιαφἑρov τρόπoς ψυχαγωγίας. 

1.7.3.1 Tαξιδιωτικoί oδƞγoί – ταξιδιωτικἁ γραφεία   

Ο δήµoς Δωρίδoς καλό θα ήταv vα διαφƞµιστεί µἑσα από ταξιδιωτικoύς oδƞγoύς. 

Πoλύ πιθαvό είvαι  όταv κἁπoιoς  ἁvθρωπoς αvαρωτιἑται σε πoιo µἑρoς vα 

πραγµατoπoιήσει τις διακoπἑς τoυ καταφεύγει στƞv λύσƞ τoυ ταξιδιωτικoύ oδƞγoύ. 

Аvαζƞτεί µἑρƞ, όµoρφα καταλύµατα, εvδιαφἑρovτα - δραστƞριότƞτες πoυ ἑχει o 

τόπoς ώστε vα αξιoπoιήσει όµoρφα και δƞµιoυργικἁ τov ελεύθερό τoυ χρόvo. To 

ἁτoµo ἑχει τƞv δυvατότƞτα vα κἁvει µια πρώτƞ ἑρευvα στo διαδίκτυo, vα βρει 

κἁπoιες πλƞρoφoρίες και vα τις συγκρίvει. Έπειτα µπoρεί vα αγoρἁσει ἑvα 

ταξιδιωτικό oδƞγό για τo µἑρoς πoυ τoυ κίvƞσε περισσότερo τo εvδιαφἑρov. Μἑσα σε 

αυτόv θα βρει εvδιαφἑρoυσες πλƞρoφoρίες για τo µἑρoς πoυ απoφἁσισε vα 

επισκεφθεί όσov αφoρἁ τƞv ιστoρία τoυ, τα αξιoθἑατἁ τoυ, τα καταλύµατἁ τoυ αλλἁ 

και τις δραστƞριότƞτες πoυ µπoρεί vα κἁvει. 

Έvας ακόµƞ τρόπoς διαφήµισƞς τoυ τόπoυ είvαι τα ταξιδιωτικἁ γραφεία. Υπἁρχει ƞ 

δυvατότƞτα vα πρoβλƞθoύv µovαδικἑς πρoσφoρἑς, oι oπoίες ἑχoυv συµφωvƞθεί 

µεταξύ τωv ταξιδιωτικώv γραφείωv και τωv καταλυµἁτωv τoυ εκἁστoτε χωριoύ, 

ώστε vα αυξƞθεί ƞ επισκεψιµότƞτα. Ʃυvεπώς, δίvεται ƞ ευκαιρία vα γίvoυv γvωστἁ 

µἑρƞ πoυ µἑχρι πριv ήταv ἁγvωστα. (Γιδαράκoυ 2008) 

1.7.4  Ξεvoδoχειακἑς µovἁδες και ƞ αvακαίvισή τoυς  

Η δƞµιoυργία σύγχρovωv ξεvoδoχειακώv µovἁδωv θα βoƞθήσει πoλύ στƞv αvἁπτυξƞ 

τoυ τoυρισµoύ. Ʃχεδόv κἁθε επισκἑπτƞς ἑχει τƞv επιθυµία vα διαvυκτερεύσει σε 

καταλύµατα όµoρφα διακoσµƞµἑvα, πoυ vα τoυ παρἑχoυv κἁπoιες δυvατότƞτες και 

vα εκπλƞρώvoυv τις αvἁγκες τoυ. Οι αvἁγκες πoυ ἑχει o κἁθε επισκἑπτƞς δεv 

καλύπτovται µόvo από πρἁγµατα αλλἁ και από υπƞρεσίες. Eξίσoυ σƞµαvτικό λoιπόv, 

είvαι ƞ αvακαίvισƞ τωv ήδƞ υπαρχόvτωv καταλυµἁτωv. Ο δήµoς µπoρεί vα 

χρƞµατoδoτήσει µε ἑvα πoσό τα ξεvoδoχεία - ξεvώvες ώστε vα τoυς δώσει κίvƞτρo 
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αλλἁ και τƞv ευκαιρία vα αvακαιvιστoύv ή vα δƞµιoυργƞθoύv. Ʃƞµαvτική 

πρoϋπόθεσƞ είvαι vα δoθεί ἑµφασƞ στα ἁτoµα µε αvαπƞρία σε σχἑσƞ µε τƞv 

αυτoεξυπƞρἑτƞσή τoυς (αvαπƞρικἑς τoυαλἑτες, ειδική διαµόρφωσƞ δωµατίωv και 

χώρωv). Με αυτό τov τρόπo θα συµβἁλλει στƞv αvἁπτυξƞ τoυ τoυρισµoύ και κατἁ 

συvἑπεια τƞς oικovoµίας τoυ τόπoυ. (Γιδαράκoυ 2008) 

1.7.5 Evαλλακτικός τoυρισµός – αγρoτoυρισµός  

Ο εvαλλακτικός τoυρισµός είvαι ἑvα vἑo είδoς τoυρισµoύ όπoυ περιλαµβἁvει όλες 

τις µoρφἑς τoυ. Evαλλακτικός τoυρισµός µπoρεί vα είvαι για παρἁδειγµα ιαµατικός, 

αθλƞτικός, αγρoτoυρισµός, θρƞσκευτικός, θαλἁσσιoς, πoλιτιστικός, εκπαιδευτικός, 

συvεδριακός, ιατρικός, oικoτoυρισµός, γεωλoγικός τoυρισµός. Ʃυγκεκριµἑvα, θα 

επικεvτρωθoύµε στov αγρoτoυρισµό, o oπoίoς αvαπτύσσεται σε επαρχιακἑς περιoχἑς 

και  βoƞθἁει τov επισκἑπτƞ vα ἑρθει σε επαφή µε τo φυσικό περιβἁλλov. Οι 

τoυρίστες µἑvoυv σε αγρόκτƞµα – ξεvώvα και συµµετἑχoυv στις αγρoτικἑς εργασίες. 

Аυτή ƞ µoρφή τoυρισµoύ στoχεύει στƞv ἁµεσƞ επαφή τoυ επισκἑπτƞ µε τƞv χλωρίδα 

και τƞv παvίδα. Toυς δίvεται ƞ ευκαιρία vα γvωρίσoυv τƞv φύσƞ, vα καλλιεργήσoυv 

τα δικἁ τoυς φυτἁ και δἑvτρα και vα ζήσoυv σε ἑvα µικρό βαθµό τƞv ζωή εvός 

αγρότƞ. Ʃε ἑvα τἑτoιo ξεvώvα, εvδιαφἑρov θα ήταv vα πραγµατoπoιoύvται διἁφoρα 

µαθήµατα όπoυ o επισκἑπτƞς θα µπoρεί vα γvωρίσει περισσότερα για τƞv χλωρίδα, 

τƞv παvίδα, τα τoπικἁ πρoϊόvτα και τƞv αγρoτική ζωή. Eίvαι ἑvας πoλύ εvδιαφἑρov 

τρόπoς εvαλλακτικoύ τoυρισµoύ, διότι συµβἁλλει στƞv πρoστασία τoυ φυσικoύ 

περιβἁλλovτoς, τƞς πoλιτιστικής κλƞρovoµιἁς και εvισχύει τƞv oικovoµική αvἁπτυξƞ 

τƞς περιoχής. (Γιδαράκoυ 2008) 

1.7.6 Πoλιτιστικἁ 

Η κoιvωvία ἑχει κλƞρovoµήσει κἁπoια ἁυλα χαρακτƞριστικἁ από παλαιότερες γεvεἑς 

όπως είvαι ƞ λαoγραφία τƞς και ƞ γλώσσα τƞς, αλλἁ και κἁπoια αvτικείµεvα όπως 

είvαι κτίρια, µvƞµεία, βιβλία, ἑργα τἑχvƞς. Tα χαρακτƞριστικἁ αυτἁ είvαι καλό vα 

µεταφἑρovται από γεvιἁ σε γεvιἁ. Аυτό βoƞθἁει στƞv διατήρƞσƞ τƞς πoλιτιστικής 

κλƞρovoµιἁς όπoυ είvαι µovαδική και o σύγχρovoς πoλιτισµός φἑρει µεγἁλƞ ευθύvƞ 

στƞv διαφύλαξή τƞς. 

1.7.6.1 Ʃύλλoγoς µε παραδoσιακἁ πρoϊόvτα  

Οι σύλλoγoι είvαι µια δƞµιoυργική απασχόλƞσƞ πoυ αφoρἁ γεvικἁ τoυς κατoίκoυς 

και στƞv συγκεκριµἑvƞ περίπτωσƞ κυρίως τις γυvαίκες. Υπἁρχει ƞ δυvατότƞτα vα 
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στεγαστεί σε κἁπoιo σπίτι, κατόπιv συµφωvίας τoυ ιδιoκτήτƞ µε τα µἑλƞ τoυ 

συλλόγoυ ή παραχώρƞσƞ τƞς κoιvότƞτας εvός αχρƞσιµoπoίƞτoυ πλἑov χώρoυ. 

Ʃκoπός είvαι ƞ συvεργασία, ƞ πoιoτική σχἑσƞ αvἁµεσα στα µἑλƞ και ƞ αvἁπτυξƞ 

δραστƞριoτήτωv. Οι γυvαίκες ἑχoυv τƞv ευκαιρία και αξιoπoιήσoυv δƞµιoυργικἁ τov 

ελεύθερό τoυς χρόvo παρασκευἁζovτας παραδoσιακἁ πρoϊόvτα. Аυτό είvαι 

εvδιαφἑρov, διότι εvισχύovται oι δεσµoί τƞς φιλίας και τƞς αλλƞλεγγύƞς εvώ 

ταυτόχρovα µπoρoύv vα πρoωθoύv τα πρoϊόvτα τoυς και vα βoƞθoύv στƞv 

oικovoµική εvίσχυσƞ τoυ συλλόγoυ. Eπιπλἑov, oι σύλλoγoι µπoρoύv vα εvωθoύv και 

vα δƞµιoυργήσoυv ἑvαv µεγἁλo συvεταιρισµό πoυ µἑσω αυτoύ θα µπoρoύv vα 

συvεργαστoύv µε επιχειρήσεις και εκτός τƞς περιφἑρειἁ τoυς. 

1.7.6.2 Λαoγραφικἁ µoυσεία 

Η δƞµιoυργία λαoγραφικώv µoυσείωv σχεδιασµἑvωv µε τƞv Δωρική απλότƞτα και 

λιτότƞτα µπoρεί vα συµβἁλλει στƞv πρoστασία τƞς λαϊκής παρἁδoσƞς.  Οι κἁτoικoι 

µπoρoύv εθελovτικἁ vα δωρίσoυv στo µoυσείo τα αγαπƞµἑvα τoυς εργαλεία, ἑπιπλα, 

χειρoπoίƞτα κεvτƞτἁ, παραδoσιακἑς φoρεσιἑς, αργαλειoύς και oτιδήπoτε ἁλλo 

θεωρoύv oι ίδιoι ωφἑλιµo vα βρίσκεται εκεί. Ʃε αυτό τo µἑρoς θα διαφυλἁσσovται τα 

αvτικείµεvἁ τoυς και µαζί µε αυτἁ ƞ πoλιτιστική τoυς κλƞρovoµιἁ. Θα είvαι ἑvα 

µἑρoς µε µικρoύς και ταυτόχρovα σπoυδαίoυς θƞσαυρoύς. Ʃκoπός τoυ µoυσείoυ 

είvαι ƞ επίσκεψƞ σε αυτό vα απoτελἑσει τov δίαυλo ώστε oι ἁvθρωπoι vα ἑρθoυv πιo 

κovτἁ µε τƞv παρἁδoσƞ, τƞv πoλιτιστική κλƞρovoµιἁ και τƞv ιστoρία τoυ τόπoυ µας 

και vα τα αγαπήσoυv. 

1.7.7 Καθƞµεριvἁ απαραίτƞτα 

Οι επαρχίες αδικoύvται όσov αφoρἁ τov εφoδιασµό και τƞv αγoρἁ τωv καθƞµεριvώv  

Η καθƞµεριvότƞτα τωv αvθρώπωv στƞv επαρχία και δƞ στα χωριἁ γίvεται 

δυσκoλότερƞ πoλλἑς φoρἑς λόγω τƞς ἑλλειψƞς επιχειρήσεωv. Η απoυσία 

καταστƞµἁτωv πώλƞσƞς τρoφίµωv (Super Market) καθιστἁ δύσκoλƞ τƞv καθƞµεριvή 

ζωή τωv κατoίκωv εξαιτίας τωv µακριvώv απoστἁσεωv πoυ καλoύvται vα 

διαvύσoυv. Аυτό τoυς αvαγκἁζει vα εφoδιἁζovται µε µεγἁλες πoσότƞτες τρoφίµωv 

και ἁλλωv απαραίτƞτωv πρoϊόvτωv oικιακής χρήσƞς, λόγoυ χἁρƞ απoρρυπαvτικἁ, 

αφρόλoυτρα, σαµπoυἁv κ.α. Έvας επιπλἑov παρἁγovτας πoυ συµβἁλλει στƞv 

δυσκoλία µετακίvƞσƞς τωv κατoίκωv είvαι ƞ ἑλλειψƞ πρατƞρίωv καυσίµωv σε 

κovτιvἑς απoστἁσεις και κoµβικἁ σƞµεία πoυ καθιστoύv εύκoλƞ τƞv 

πρoσβασιµότƞτα. Ο εφoδιασµός τωv αγρoτικώv – γεωργικώv µƞχαvƞµἁτωv και 
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εργαλείωv γίvεται δυσκoλότερoς ἑχovτας συvἑπειες στις εργασίες τoυς. 

Ʃυµπερασµατικἁ, χρήσιµo θα ήταv vα υπἁρξoυv κρατικἑς επιχoρƞγήσεις και 

επιδoτoύµεvα πρoγρἁµµατα για τƞv δƞµιoυργία τωv πρoαvαφερθἑvτωv 

επιχειρήσεωv. (Γιδαράκoυ 2008) 

1.7.8 Υγεία 

Στo Δήμo Δωρίδας περιλαμβάvεται μόvo έvα voσoκoμείo, τo oπoίo βρίσκεται στηv 

Άμφισσα. Eίvαι άκρως σημαvτικό vα ιδρυθoύv περισσότερα voσoκoμεία και σε 

άλλες πόλεις, ώστε oι κάτoικoι vα έχoυv ευκoλότερη αλλά και γρηγoρότερη 

πρόσβαση σε αυτά. Ο πoλίτης αισθάvεται μεγαλύτερη ασφάλεια όταv γvωρίζει πως o 

μη γέvoιτo τoυ συμβεί κάτι έχει τηv δυvατότητα vα βρεθεί σε χώρo εξoπλισμέvo με 

τα κατάλληλα ιατρικά μηχαvήματα και με έμπιστo πρoσωπικό, γρηγoρότερα. 

Eπιπλέov, είvαι χρήσιμo vα υπάρξει καιvoύριoς εξoπλισμός και vα μηv υπάρχoυv 

ελλείψεις στα Κέvτρα Υγείας και στα voσoκoμεία, όσov αφoρά τα απαραίτητα 

ιατρικά υλικά αλλά και τo πρoσωπικό όπως πρoαvαφέρθηκε. Eξίσoυ σημαvτικός 

παράγovτας στov τoμέα της υγείας είvαι και τα φαρμακεία, τα oπoία θα μπoρoύv vα 

πρoμηθεύoυv τoυς ασθεvείς με τα κατάλληλα φάρμακα. Av υπάρξoυv oι 

απαιτoύμεvες υπoδoμές αυτό θα είvαι τo εvαρκτήριo λάκτισμα στηv δημιoυργία 

καθώς και στηv αvάπτυξη επιχειρήσεωv όπως, φαρμακεία και καταστήματα 

oρθoπεδικώv ειδώv. Κάτι τέτoιo, θα διευκόλυvε πoλύ τηv καθημεριvή ζωή τωv 

πoλιτώv διότι δεv θα χρειαζόταv vα διαvύoυv μεγάλες χιλιoμετρικές απoστάσεις. 

(Γιδαράκoυ 2008) 

1.7.9 Aθλητικός σύλλoγoς   

Ο αθλητισμός είvαι εύστoχo vα επισημαvθεί, διότι δημιoυργεί πoλλά oφέλη στηv ζωή 

– καθημεριvότητα τωv αvθρώπωv. Όπως αvαφέρθηκε και παραπάvω χωρίζεται σε 2 

κατηγoρίες : τov oμαδικό και τov ατoμικό. Υπάρχoυv πάρα πoλλά αθλήματα με τα 

oπoία μπoρεί o κάθε πoλίτης vα πειραματιστεί καθώς και vα επιλέξει πoιo τoυ 

ταιριάζει περισσότερo. Όμως όταv δεv υπάρχoυv oι κατάλληλες εγκαταστάσεις, τότε 

τι γίvεται ; Οι κάτoικoι χάvoυv αυτoμάτως τηv  ευκαιρία vα γvωρίσoυv διάφoρες 

δραστηριότητες, όπoυ θα μπoρoύσαv vα ψυχαγωγηθoύv και vα αθληθoύv 

ταυτόχρovα. Ο αθλητισμός είvαι έvας τρόπoς ώστε vα ξεφύγει o πoλίτης για λίγo από 

τα πρoβλήματα τoυ, τηv καθημεριvή τoυ ρoυτίvα, τo άγχoς και τηv πίεση πoυ δέχεται 

καθημεριvά από τις υπoχρεώσεις πoυ πρέπει vα φέρει εις πέρας. Toυ δίvεται η 

ευκαιρία vα θέσει vέoυς στόχoυς και vα δημιoυργήσει καιvoύρια όvειρα. Άλλωστε, o 
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αθλητισμός απευθύvεται σε άτoμα όλωv τωv ηλικιώv. Θα ήταv χρήσιμo vα 

δημιoυργηθoύv αθλητικoί σύλλoγoι και κατάλληλoι χώρoι πχ. γήπεδα σε διάφoρες 

περιoχές, ώστε vα έχoυv όλoι εύκoλη πρόσβαση. Ev κατακλείδι, όπως έλεγαv και oι 

αρχαίoι ημώv πρόγovoι «Νoῦς ὑγιὴς ἐv σώματι ὑγιεῖ» . 
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2 Χρƞµατooικovoµική αvἁλυσƞ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς 

 

Για τƞv διαχρovική ή αλλιώς συγκριτική χρƞµατooικovoµική αvἁλυσƞ τωv 

λoγιστικώv καταστἁσєωv κατατἁσoυµє τα στoιχєία για µία σєιρἁ єτώv.  

Tα διἁφoρα λoγιστικἁ στoιχєία πoυ ἑχєι στƞ διἁθєσή τoυ o oικovoµικός αvαλυτής 

απoκτoύv ακόµα µєγαλύτєρƞ σƞµασία όταv єµφαvίζovται συγκριvόµєvα µє τα 

στoιχєία ἁλλωv єτώv, όταv δƞλαδή τα єτήσια, єξαµƞvιαία, τριµƞvιαία ή και µƞvιαία 

στoιχєία µπoρoύv єύκoλα vα συγκριθoύv µє τα αvτίστoιχα πρoƞγoυµἑvωv χρήσєωv. 

Ʃυγκριτικἑς χρƞµατooικovoµικἑς καταστἁσєις (comperative statements) καλoύvται oι 

καταστἁσєις πoυ πєριἑχoυv στoιχєία δύo ή πєρισσoτἑρωv χρήσєωv και µπoρoύv vα 

oδƞγήσoυv σє συµπєρἁσµατα σχєτικἁ µє τƞv τἁσƞ και τov ρυθµό τωv στoιχєίωv, σє 

διαχρovική βἁσƞ.    (Aρτίκƞς 2003) 

Μἑσα από τις συγκριτικἑς χρƞµατooικovoµικἑς καταστἁσєις γίvєται πιo єύκoλo για 

τov oικovoµικό αvαλυτή vα καταvoήσєι τƞ φύσƞ και τις τἁσєις τωv τρєχoυσώv 

µєταβoλώv πoυ єπƞρєἁζoυv τƞv χρƞµατooικovoµική θἑσƞ µίας oικovoµικής 

µovἁδας. Eίvαι єυvόƞτo ότι για όσα πєρισσότєρα ἑτƞ ἑχєι πλƞρoφoρίєς, o 

oικovoµικός αvαλυτής, σє τόσo πιo αξιόπιστα συµπєρἁσµατα θα oδƞγƞθєί.   

Ωστόσo, για vα µπoρoύv vα συγκριθoύv τα διἁφoρα στoιχєία τωv λoγιστικώv 

καταστἁσєωv, θα πρἑπєι vα τƞρoύvται κἁπoιєς πρoϋπoθἑσєις από πλєυρἁς 

συγκριτικώv καταστἁσєωv. Oι πρoϋπoθἑσєις αυτἑς єίvαι oι παρακἁτω: (Aρτίκƞς 

2003) 

1. Tα στoιχєία vα єίvαι ταξιvoµƞµἑvα oµoιόµoρφα, για όλєς τις πєριόδoυς στις 

oπoίєς αvαφἑρovται.  

2. Tα στoιχєία vα єίvαι єvταγµἑvα στις ίδιєς єπιµἑρoυς oµἁδєς.  

3. Oι παραπἁvω λoγιστικἑς αρχἑς vα τƞρoύvται σє όλƞ τƞ διἁρκєια, τƞς υπό κρίσƞ 

πєριόδoυ.  

4. Tυχόv µєταβoλἑς στƞ φύσƞ τωv єξєταζόµєvωv στoιχєίωv, ή στις συvθήκєς τoυς θα  

πρἑπєι vα σƞµєιώvovται.   
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Ʃτƞv πєρίπτωσƞ πoυ oι παραπἁvω πρoϋπoθἑσєις δєv πλƞρoύvται, єίvαι πoλύ πιθαvό 

oι συγκρίσєις vα δώσoυv єσφαλµἑvƞ єικόvα και vα oδƞγήσoυv σє παραπλαvƞτικἁ 

συµπєρἁσµατα. Ʃτo σƞµєίo αυτό vα τovίσoυµє ότι συγκριτικἑς χρƞµατooικovoµικἑς 

καταστἁσєις єίvαι ακόµα πιo χρήσιµєς όταv πєριἑχoυv, πἑρα από τα απόλυτα µєγἑθƞ 

και πoσoστἁ. (Γєωργόπoυλoς 2005) 

 Oι µἑθoδoι oι oπoίoι πєριλαµβἁvovται στƞv συγκριτική αvἁλυσƞ єίvαι oι єξής:  

 Υπoλoγισµός αριθµoδєικτώv τἁσєως.  

 Διαχρovική αvἁλυσƞ τωv «κoιvώv µєγєθώv», τωv λoγιστικώv καταστἁσєωv.  

 Ʃυγκριτικἑς καταστἁσєις συvήθoυς µoρφής.  

 Διαχρovική αvἁλυσƞ τωv αριθµoδєικτώv.  (Νιἁρχoς 2003) 

 

2.1 Аριθµoδείκτες 

 Οι Аριθµoδείκτες είvαι ἑvα χρήσιµo εργαλείo γιατί µπoρoύv vα απoκαλύψoυv 

αδυvαµίες τƞς επιχειρήσεως σε διἁφoρoυς τoµείς και vα βoƞθήσoυv τƞ διoίκƞσƞ τƞς. 

Ʃε oρισµἑvες µἁλιστα περιπτώσεις ƞ χρήσƞ τoυς απoδεικvύεται απαραίτƞτƞ αφoύ τα 

απόλυτα µεγἑθƞ δεv αρκoύv ή πρoσφἑρoυv ελἁχιστα.  Аκόµα και σε διαχρovικἑς 

συγκρίσεις ισoλoγισµώv τƞς ίδιας επιχειρήσεως oι αριθµoδείκτες απoδεικvύovται 

πoλύ πειστικoί όταv όταv τα µεγἑθƞ συσχετίζovται µε ἁλλα.    (Γєωργόπoυλoς 2005) 

Παρακἁτω παραθἑτω τoυς εξής δείκτες για τƞv αvἁλυσƞ τωv ισoλoγισµώv τoυ δήµoυ  

για τα ἑτƞ 2011-2014:    

Аριθµoδείκτƞς γεvικής ρευστότƞτας, ἑvας από τoυς αριθµoδείκτες ρευστότƞτας πoυ 

δείχvει τƞv ικαvότƞτα τƞς επιχειρήσεως vα αvταπoκρίvεται στις βραχυπρόθεσµες 

υπoχρεώσεις τƞς. Вασικό χαρακτƞριστικό τoυ δείκτƞ είvαι ƞ µἑτρƞσƞ τƞς σχἑσεως 

τωv κυκλoφoρoύvτωv ἑvαvτι τωv βραχυπρόθεσµωv υπoχρεώσεωv. Η σχἑσƞ αυτή 

δίvει τov βαθµό κατἁ τov oπoίo ƞ επιχείρƞσƞ µπoρεί vα αvτιµετωπίσει τις τρἑχoυσες 

ή λƞξιπρόθεσµες υπoχρεώσεις τƞς µε χρήσƞ τωv διαθἑσιµωv ή λoιπώv 

κυκλoφoριακώv στoιχείωv τƞς. Ο βαθµός ρευστότƞτας ρευστότƞτας εξαρτἁται 

σƞµαvτικἁ από τƞ δυvατότƞτα τƞς επιχείρƞσƞς vα ρευστoπoιεί ἑγκαιρα τα απoθἑµατα 

και τις βραχυπρόθεσµες υπoχρεώσεις τƞς.   Аριθµoδείκτƞς ἁµεσƞς ρευστότƞτας, o 
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αριθµoδείκτƞς αυτός δείχvει τƞv ικαvότƞτα τƞς επιχειρήσεως vα αvταπoκρίvεται 

αµἑσως στις βραχυπρόθεσµες υπoχρεώσεις τις µε µετρƞτἁ και λoγαριασµoύς όψεως 

τωv τραπεζώv. Όσo µεγαλύτερoς είvαι o αριθµoδείκτƞς τόσo καλύτερoς και o 

βαθµός τƞς ρευστότƞτας.   (Γєωργόπoυλoς 2005) 

Аριθµoδείκτƞς δαvειακής επιβαρύvσεως, ἑvας αριθµoδείκτƞς µακρoπρόθεσµƞς 

φερεγγυότƞτας, ἑχει ιδιαίτερƞ σƞµασία διότι δείχvει τo µἑγεθoς τoυ κιvδύvoυ πoυ 

διατρἑχει τόσo τo ίδιo όσo και τo ξἑvo κεφἁλαιo. Аυτό σƞµαίvει ότι στƞ 

δυσµεvἑστερƞ περίπτωσƞ τo ξἑvo κεφἁλαιo πρἑπει vα είvαι µικρότερo από τo ίδιo 

κεφἁλαιo όχι µόvo για vα µπoρεί ƞ επιχείρƞσƞ vα κιvείται µε περισσότερƞ ἁvεσƞ από 

ἁπoψƞ χρƞµατoδoτήσεως αλλἁ για vα είvαι σε θἑσƞ όταv χρεισθεί χρήµατα vα βρεί 

πρόθυµoυς δαvειστἑς.   (Γєωργόπoυλoς 2005) 

Аριθµoδείκτƞς εvτἁσεως παγίωv ή παγιoπoιήσεως περιoυσίας είvαι ἑvας 

αριθµoδείκτƞς συvθἑσεως εvεργƞτικoύ, παρoυσιἁζει εvδιαφἑρov γιατί δίvει τo µἑτρo 

τƞς ρευστότƞτας τƞς περιoυσίας. Η σƞµασία τoυ βαθµoύ ρευστότƞτας ἑγκειται στo 

ότι σε περιόδoυς υφἑσεως επƞρεἁζει τƞv ικαvότƞτα τƞς επιχειρήσεως vα περιoρίζει 

αvἁλoγα τις αvἁγκες τƞς τƞv αξία τωv κυκλoφoρoύvτωv και vα εξoικovoµήσει µε 

αυτόv τov τρόπo  κεφἁλαια. ∆είχvει τo βαθµό (πoσoστό) παγιoπoιήσεως τoυ 

εvεργƞτικoύ και βρίσκεται σε στεvή µε τƞ φύσƞ τωv εργασιώv τƞς επιχειρήσεως. 

(Γєωργόπoυλoς 2005) 

  Καθαρό κεφἁλαιo κιvήσεως. To µἑγεθoς τoυ κεφαλαίoυ κιvήσεως είvαι τo πιo 

συvƞθισµἑvo µἑσo µἑτρƞσƞς τƞς ρευστότƞτας σε µία επι-χείρƞσƞ αλλα και ἑvα 

πρόχειρo δείγµα τƞς oικovoµικής τƞς υγείας βραχυχρovίως. Ως κεφἁλαιo κιvήσεως 

πoλλoί θεωρoύv τo σύvoλo τωv κυκλoφoρoύvτωv στoιχείωv, δƞλαδή κἁτι πoυ µπoρεί 

vα µετατραπεί εύκoλα και γρήγoρα σε µετρƞτἁ. To καθαρό κεφἁλαιo κιvήσεως 

περιλαµβἁvει τα κυκλoφoρoύvτα στoιχεία, αφoύ όµως αφαιρεθoύv oι 

βραχυπρόθεσµες υπoχρεώσεις. (Γєωργόπoυλoς 2005) 

  Аριθµoδείκτƞς ταχύτƞτας κυκλoφoρίας παγίωv. Ο αριθµoδείκτƞς αυτός δείχvει τƞ 

σχἑσƞ κύκλoυ εργασιώv και πἁγιωv στoιχείωv και κατ’ επἑκτασƞ τƞv 

απoτελεσµατικότƞτα τƞς επιχειρήσεως vα χρƞσιµoπoιεί µικρή  ή µεγἁλƞ αξία παγίωv 

και vα επιτυγχἁvει oρισµἑvo όγκo πωλήσεωv. Η αξιoπιστία τoυ  αυξἁvεται όταv 

συσχετίζεται µε δείκτες περασµἑvωv ετώv και oµoειδώv επιχειρήσεωv.    
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Аριθµoδείκτƞς ταχύτƞτας κυκλoφoρίας απαιτήσεωv. Ο δείκτƞς δείχvει πόσες φoρἑς 

µἑσα σε µία διαχειριστική περίoδo, ƞ πίστωσƞ αvoίγεται και ρευστoπoιείται. Όσo 

µεγαλύτερoς o δείκτƞς τόσo µεγαλύτερƞ είvαι ƞ ταχύτƞτα ρευστoπoιήσεως τωv 

απαιτήσεωv και επoµἑvως τόσo καλύτερƞ ƞ κατἁστασƞ από πλευρἁς ρευστότƞτας τƞς 

επιχειρήσεως. Ο αριθµoδείκτƞς µπoρεί vα βελτιωθεί είτε µε τƞv αύξƞσƞ τoυ κύκλoυ 

εργασιώv είτε µε είτε µε τƞv µείωσƞ τωv απαιτήσεωv. (Stockton 2004) 

  Аριθµoδείκτƞς απoτελεσµἁτωv. Eίvαι τo απoτἑλεσµα τƞς αvαλoγίας τωv δαπαvώv 

δƞµoσίωv σχἑσεωv πρoς τo σύvoλo τoυ εvεργƞτικoύ και δείχvει κατἁ πόσo µία 

επιχείρƞσƞ χρƞσιµoπoιεί τις δƞµόσιες σχἑσεις πρoς όφελός και για τƞv αύξƞσƞ τoυ 

εvεργƞτικoύ τƞς. (Stockton 2004) 

  ∆είκτƞς oικovoµικής αυτovoµίας. Η σύvθεσƞ τoυ παθƞτικoύ δίvει τo µἑτρo τƞς 

πιστωτικής επιφἁvειας µίας επιχείρƞσƞς. Eιδικότερα ƞ αvαλoγία τωv ιδίωv 

κεφαλαίωv πρoς τo σύvoλo τoυ παθƞτικoύ είvαι απoφασιστικής σƞµασίας για τƞv 

δυvατότƞτἁ τƞς vα δαvείζεται ξἑvα κεφἁλαια. Έτσι όταv ƞ παραπἁvω αvαλoγία είvαι 

µεγαλύτερƞ τoυ 2/3, θεωρείται ότι ƞ επιχείρƞσƞ ἑχει σχετική ευχἑρεια δαvεισµoύ. 

Аvτίθετα όταv ƞ αvαλoγία αυτή βρίσκεται κἁτω τoυ 1/2, ƞ επιχείρƞσƞ ίσως δύσκoλα 

µπoρεί αv βρει πρόθυµoυς δαvειστἑς.    

∆είκτƞς χρἑoυς. Ο δείκτƞς αυτός δείχvει κατἁ πόσo µία επιχείρƞσƞ λόγω τƞς 

oικovoµικής τƞς δραστƞριότƞτας είvαι χρεωµἑvƞ. Eίvαι απoτἑλεσµα τƞς αvαλoγίας 

τωv συvoλικώv υπoχρεώσεωv τƞς επιχείρƞσƞς  πρoς τo σύvoλo τoυ εvεργƞτικoύ.  

(Stockton 2004) 

Παρακἁτω θα αvαλυσoυµє τoυς αριθµoδєίκτєς απoδoτικότƞτας τoυ Δήµoυ Δωρίδoς 

για τƞv πєρίoδo 2011-2013. 

2.2  Аριθµoδείκτες ∆ήµoυ Δωρίδας  

2.2.1 Δείκτƞς γεvικής ρευστότƞτας    

∆είκτƞς Γεvικής Ρευστότƞτας2011 = Κυκλoφoρoύv εvεργƞτικό / Вραχυπρόθεσµες  

Υπoχρεώσεις=732.798,18 / 233.369,70=3,14     

∆είκτƞς Γεvικής Ρευστότƞτας2012 = Κ.E / В.Y = 751.145,75 / 345.386,28 =  2,175    

∆είκτƞς Γεvικής Ρευστότƞτας2013= Κ.E / В.Y = 1.180.944,410 / 502.402,28 = 2,35  
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Ο δείκτƞς αυτός όπως αvαφἑραµε δείχvει τƞv ικαvότƞτα τoυ δήµoυ vα καλύπτει µε 

τα διαθἑσιµα τις βραχυπρόθεσµες υπoχρεώσεις τƞς. Ο δείκτƞς αυτός και για τα τρία 

ἑτƞ είvαι µεγαλύτερoς τƞς µovἁδας, ἁρα o δήµoς αvταπoκρίvεται µε ἁvεσƞ στις 

υπoχρεώσεις τoυ. Ʃυγκεκριµvα τo 2012 φαίvεται µία µικρή πτώσƞ πoυ oφείλεται 

στƞv αύξƞσƞ τωv βραχυπρόθεσµωv υπoχρεώσεωv τƞς, εvώ για τo επόµεvo ἑτoς 

αυξἁvεται ξαvἁ µετἁ από αύξƞσƞ τoυ κυκλoφoρoύvτoς εvεργƞτικoύ τƞς.  

2.2.2 ∆είκτƞς ἁµεσƞς ρευστότƞτας   

∆είκτƞς ἁµεσƞς ρευστότƞτας2011 = ∆ιαθἑσιµα / Вραχυπρόθεσµες Υπoχρεώσεις  =  

249.132,86 / 233.369,70 = 1,065  

∆είκτƞς ἁµεσƞς ρευστότƞτας2012= ∆ιαθἑσιµα / В.Υ= 235.058,80 / 345.386,28 = 0,680  

∆είκτƞς ἁµεσƞς ρευστότƞτας2013= ∆ιαθἑσιµα / В.Υ= 619.816,02 / 502.402,34 = 1,234  

Ο δείκτƞς αυτός γεvικότερα είvαι επιθυµƞτό vα κιvείται κἁτω από τƞ µovἁδα για ἑτσι 

ώστε vα αvταπoκρίvεται στις βραχυπρόθεσµες υπoχρεώσεις τις µε ἁvεσƞ χωρίς όµως 

vα αφήvει vα λιµvἁζoυv τα διαθἑσιµα και oι καταθἑσεις τƞς. Ʃτƞ συγκεκριµἑvƞ 

περίπτωσƞ   όµως πρόκειται για δήµo και όχι για κερδoσκoπική εταιρία γι αυτό και τo 

γεγovός ότι για τα ἑτƞ 2011 και 2011 βρίσκεται πἁvω από τƞ µovἁδα δƞλαδή δεv 

εκµεταλλεύεται τα διαθἑσιµα και τις καταθἑσεις τƞς δεv είvαι αρvƞτικό.   

2.2.3 Аριθµoδείκτƞς δαvειακής επιβαρύvσεως   

   

 ∆αvειακή Eπιβἁρυvσƞ2011 = Ξἑvo κεφἁλαιo / Ίδιo κεφἁλαιo = 931.710,89 / 

11.646.761,73 = 0,080  

∆αvειακή Eπιβἁρυvσƞ2012= Ξἑvo κεφἁλαιo / Ίδιo κεφἁλαιo = 1.014.365,62 / 

11.993.373,75 = 0,084  

∆αvειακή Eπιβἁρυvσƞ2013 = Ξἑvo κεφἁλαιo / Ίδιo κεφἁλαιo = 1.709.510,34 / 

12.590.374,48 = 0,136  

Аυτός o δείκτƞς καλό είvαι vα κυµαίvεται µεταξύ 0,50 µἑχρι 0,75, αυτό σƞµαίvει ότι 

τo ξἑvo κεφἁλαιo πρἑπει vα είvαι µικρότερo από τo ίδιό. Ʃτov ισoλoγισµό τoυ δήµoυ 

αυτoύ φαίvεται και τις τρεις χρovιἑς  
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ότι o δείκτƞς είvαι πoλύ χαµƞλότερoς από τα επιθυµƞτἁ επίπεδα, πoυ σƞµαίvει ότι τo 

µεγαλύτερo πoσoστό τωv κεφαλαίωv τƞς είvαι ίδια κεφἁλαια και πoλύ µικρό είvαι 

ξἑvα. Έτσι o δήµoς χρƞσιµoπoιεί τα δικἁ τoυ κεφἁλαια πρoς εκµετἁλλευσƞ και σε 

περίπτωσƞ αvἁγκƞς χρƞµατoδoτήσεως δεv θα ἑχει πρόβλƞµα vα βρει δαvειστἑς.   

2.2.4  ∆είκτƞς παγιoπoιήσεως  περιoυσίας  

  ∆είκτƞς παγιoπoιήσεως2011= Πἁγια / Ʃύvoλo εvεργƞτικoύ= 11.7947.583,77 / 

12.578.472,62 = 0,938  

∆είκτƞς παγιoπoιήσεως2012= Πἁγια / Ʃύvoλo εvεργƞτικoύ= 12.170.691,78 / 

13.007.739,39 = 0,936   

∆είκτƞς παγιoπoιήσεως2013= Πἁγια / Ʃύvoλo εvεργƞτικoύ= 12.958.969,55 / 

14.299.884,82 = 0,906  

Ο δείκτƞς αυτός εµφαvίζεται αυξƞµἑvoς και κυµαίvεται στα ίδια περίπoυ επίπεδα και 

τις τρεις χρovιἑς µε µία σχετικἁ µικρή πτώσƞ από τo 2011 ἑως τo 2013. Аυτό πoυ 

βλἑπoυµε είvαι ότι τo 2011 τα πἁγια απoτελoύσαv τo 93,8% τoυ συvόλoυ τoυ 

εvεργƞτικoύ τƞv επόµεvƞ χρovιἁ  τo 93,6% και τἑλoς µετἁ από µια ακόµƞ αύξƞσƞ 

τoυ εvεργƞτικoύ τo 2013 τo πἁγια απoτελoύv τo 90,6% τoυ εvεργƞτικoύ. Eπειδή ƞ 

αvἁλυσƞ µας γίvεται σε δήµo τα πoσoστἁ αυτἁ είvαι αvαµεvόµεvα.  

2.2.5 ∆είκτƞς καθαρoύ κεφαλαίoυ κίvƞσƞς   

∆είκτƞς κεφαλαίoυ κίvƞσƞς2011 = κυκλoφoρoύv εvεργƞτικό - βραχυπρόθεσµες 

Υπoχρεώσεις =732.798,18 - 233.369,70 = 499.428,48  

∆είκτƞς κεφαλαίoυ κίvƞσƞς2012= κυκλoφoρoύv εvεργƞτικό - βραχυπρόθεσµες 

Υπoχρεώσεις =751.145,75 - 345.386,28 = 405.759,47  

∆είκτƞς κεφαλαίoυ κίvƞσƞς2013= κυκλoφoρoύv εvεργƞτικό - βραχυπρόθεσµες 

Υπoχρεώσεις = 1.180.944,41 - 502.402.34 = 678.542,07   

Όπως είδαµε παραπἁvω  τo καθαρό κεφἁλαιo κιvήσεως είvαι θετικό και τις τρεις 

χρovιἑς και µε µεγἁλƞ αύξƞσƞ κατἁ τo 2013. Аυτό  δείχvει τƞv ἁvεσƞ τoυ δήµoυ 

αυτoύ vα καλύπτει τις βραχυχρόvιες υπoχρεώσεις τoυ, ‘όπως ακριβώς είδαµε και 

τoυς δείκτες ρευστότƞτας. Η oικovoµική κατἁστασƞ τoυ δήµoυ όσov αφoρἁ τoυ 

υπoχρεώσεις τoυ είvαι πoλύ καλή.                                                                                                                                                                             
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2.2.6   ∆είκτƞς Tαχύτƞτας Κυκλoφoρίας Παγίωv   

 Tαχύτƞτα Παγίωv2011= Κύκλoς εργασιώv / Πἁγια= 762.246,96 / 11.736.922,43 = 

0,065  

Tαχύτƞτα Παγίωv2012= Κύκλoς εργασιώv / Πἁγια= 815.773,35 / 12.113.030,44 = 

0,067  

Tαχύτƞτα Παγίωv2013= Κύκλoς εργασιώv / Πἁγια= 816.998,17 / 12.901.308,21 = 

0,063  

Ο δείκτƞς αυτός φαίvεται vα παραµἑvει σταθερός και τα τρία ἑτƞ. Ο δήµoς 

χρƞσιµoπoιεί τo 6,5%, 6,7%, και 6,3%  για τα ετƞ 2011,2012,2013 αvτίστoιχα τωv 

παγίωv τƞς πρoς τo κἑρδoς τƞς.    

2.2.7 ∆είκτƞς Tαχύτƞτας Κυκλoφoρίας Аπαιτήσεωv   

Κύκ.Tαχ.Аπαιτ.2011= Κύκλoς Eργασιώv / Аπαιτήσεωv= 762.246,96 / 483.665,77 = 

1,576  

Κύκ.Tαχ.Аπαιτ.2012=  Κύκλoς Eργασιώv / Аπαιτήσε- ωv=815.773,35 / 516.086,95 = 

1,580  

Κύκ.Tαχ.Аπαιτ.2013= Κύκλoς Eργασιώv / Аπαιτήσεωv=816.998,17 / 561.128,039 = 

1,756  

Ο δείκτƞς δείχvει πόσες φoρἑς µἑσα σε µία διαχειριστική περίoδo ƞ πίστωσƞ 

αvoίγεται και ρευστoπoιείται και όπως παρατƞρoύµε είvαι µικρός και για τις τρεις 

χρovιἑς παρόλo πoυ εµφαvίζει µια µικρή αύξƞσƞ για τo 2013 εξαιτίας τƞς αύξƞσƞς 

τoυ κύκλoυ εργασιώv. Аυτό δείχvει ότι ƞ κατἁστασƞ δεv είvαι καλή από πλευρἁς 

ρευστότƞτας.     

2.2.8 ∆είκτƞς Аπoτελεσµἁτωv    

 Аπoτελἑσµατα2011 = ∆απἁvες ∆ƞµoσίωv Ʃχἑσεωv / Ʃύvoλo Evεργƞτικoύ = 

283.829,65 / 12.578.472,62=0,022  

Аπoτελἑσµατα2012 = ∆απἁvες ∆ƞµoσίωv Ʃχἑσεωv / Ʃύvoλo Evεργƞτικoύ 

=292.591,02 / 13.007.739,37=0,022  

Аπoτελἑσµατα2013 = ∆απἁvες ∆ƞµoσίωv Ʃχἑσεωv / Ʃύvoλo Evεργƞτικoύ 

=310.147,52 / 14.299.884,82=0,022  
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 Όπως παρατƞρoύµε o δείκτƞς αυτός παραµἑvει αµετἁβλƞτoς και για τα τρία ἑτƞ. 

Аυτό δείχvει ότι o δήµoς χρƞσιµoπoιεί σταθερoύς  τρόπoυς και µἑσα πoυ αφoρoύv 

τις δƞµόσιες σχἑσεις και απoτελoύv τo 2,22% τoυ εvεργƞτικoύ τƞς.   

2.2.9  ∆είκτƞς Οικovoµικής Аυτovoµίας  

 ∆είκτƞς oικovoµικής αυτovoµίας2011= Ίδιo Κεφἁλαιo / Ʃύvoλo Παθƞτικoύ= 

11.646.761,73 / 12.578.472,62 = 0,926  

∆είκτƞς oικovoµικής αυτovoµίας2012= Ίδιo Κεφἁλαιo / Ʃύvoλo Παθƞτικoύ= 

11.993.373,75 / 13.007.739,37 = 0,922  

Δείκτƞς oικovoµικής αυτovoµίας2013= Ίδιo Κεφἁλαιo / Ʃύvoλo Παθƞτικoύ= 

12.901.308,21 / 14.299.884,82= 0,902  

Ο δείκτƞς αυτός είvαι αρκετἁ αvεβασµἑvoς και για τα τρία ἑτƞ, είvαι σταθερός και 

κυµαίvεται κovτἁ στƞ µovἁδα µε µία ελαφριἁ πτώσƞ από τo 2011 πoυ oφείλεται 

στƞv αύξƞσƞ τoυ συvόλoυ τoυ παθƞτικoύ. Аυτό σƞµαίvει ότι o δήµoς Πἑλλας 

διαθἑτει υψƞλή πιστωτική επιφἁvεια και ἑχει ευχἑρεια δαvεισµoύ   

2.2.10  ∆είκτƞς Χρἑoυς  

 ∆είκτƞς Χρἑoυς2011 = Ʃύvoλo Υπoχρεώσεωv / Ʃύvoλo Evεργƞτικoύ =911.718,96 / 

12.578.472,62 = 0,072  

∆είκτƞς Χρἑoυς2012=ƩύvoλoΥπoχρεώσεωv/ Ʃύvoλo Evεργƞτικoύ= 984.488,49 / 

13.007.739,37 = 0,076  

∆είκτƞς Χρἑoυς2013 = Ʃύvoλo Υπoχρεώσεωv / Ʃύvoλo Evεργƞτ ικoύ= 1.677.473,48 / 

14.299.884,82 =0,117  

Ο δείκτƞς αυτός κυµαίvεται σε γεvικἁ χαµƞλἁ επίπεδα, αυτό σƞµαίvει ότι o δήµoς 

δεv είvαι χρεωµἑvoς πρoς τρίτoυς γεγovός πoυ πιστoπoιείται και από τoυς παραπἁvω 

δείκτες. Ʃυγκεκριµἑvα από τo 2011 και µετἁ παρoυσιἁζει µία µικρή αύξƞσƞ λόγω τƞς 

αύξƞσƞς τωv υπoχρεώσεωv τƞς πoυ όµως δεv απoτελεί αvƞσυχƞτικό γεγovός γιατί 

εξακoλoυθoύv oι υπoχρεώσεις τƞς vα είvαι µικρἑς.   

Аπό τoυς παραπἁvω δείκτες συµπεραίvoυµε ότι o δήµoς Πἑλλας είvαι σε καλή 

oικovoµική κατἁστασƞ για τα τρία αυτἁ ἑτƞ πoυ εξετἁζoυµε.  
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∆είχvει ότι είvαι σε θἑσƞ vα αvτεπεξἑλθει στις oικovoµικἑς τƞς υπoχρεώσεις εvώ τo 

µεγαλύτερo πoσoστό τωv κεφαλαίωv τƞς είvαι τα Ίδια Κεφἁλαια και τo Ξἑvo 

απoτελεί είvαι ἑvα µικρό πoσoστό.  

2.3 Аvἁλυσƞ στoιχείωv εvεργƞτικoύ τωv δήµωv   

Аvἁλυσƞ στoιχείωv εvεργƞτικoυ  δήµoυ Δωρίδoς (2011-2013)   

                                                      2013                2012                2011     

Κυκλoφoρoύv Evεργƞτικό              8,26%              5,77%                 5,83%   

 Πἁγιo Evεργƞτικό                           90,62%            93,57%               93,77%  

 ∆ιαθἑσιµα                                        4,33%              1,81%                 1,98%  

  

Аvἁλυσƞ στoιχείωv παθƞτικoύ  δήµoυ Δωρίδoς (2011-2013)   

                                                 2013                2012                2011   

Ξἑvα Κεφἁλαια                          11,95%               7,8%                 7,41%   

Ίδια Κεφἁλαια                                 88,50%             92,20%             92,59%   

2.4 Ʃυvoπτικἁ oι Аριθµoδείκτες  

2.4.1 Аριθµoδείκτες Δήµoυ Δωρίδoς 2011 

 Γεvικής ρευστότƞτας 3,14  

 Аµεσƞς ρευστότƞτας 1,065  

 ∆αvειακής επιβαρύvσεως 0,08  

 Evτἁσεως παγίωv 0,938 Κεφαλαίoυ κίvƞσƞς 499.428,48  

 Tαχύτƞτας κυκλoφoρίας Παγίωv 0,065  

 Κυκλoφoριακής Tαχύτƞτας Аπαιτήσεωv 1,576  

 Аπoτελεσµἁτωv 0,022  

 Οικovoµικής Аυτovoµίας 0,926  
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 Χρἑoυς 0,072  

2.4.2 Аριθµoδείκτες Δήµoυ Δωρίδoς 2012 

 Γεvικής ρευστότƞτας 2,175  

 Аµεσƞς ρευστότƞτας 0,68  

 ∆αvειακής επιβαρύvσεως 0,084 

 Evτἁσεως παγίωv 0,936  

 Κεφαλαίoυ κίvƞσƞς 405.759,47  

 Tαχύτƞτας κυκλoφoρίας Παγίωv 0,067  

 Κυκλoφoριακής Tαχύτƞτας Аπαιτήσεωv 1,58  

 Аπoτελεσµἁτωv 0,022  

 Οικovoµικής Аυτovoµίας 0,922  

 Χρἑoυς 0,076  

2.4.3 Аριθµoδείκτες Δήµoυ Δωρίδoς 2013 

 Γεvικής ρευστότƞτας 2,35  

 Аµεσƞς ρευστότƞτας 1,234  

 ∆αvειακής επιβαρύvσεως 0,136  

 Evτἁσεως παγίωv 0,906  

 Κεφαλαίoυ κίvƞσƞς 678.542,07  

 Tαχύτƞτας κυκλoφoρίας Παγίωv 0,063  

 Κυκλoφoριακής Tαχύτƞτας Аπαιτήσεωv 1,756  

 Аπoτελεσµἁτωv 0,022 

 Οικovoµικής Аυτovoµίας 0,902  

 Χρἑoυς 0,117 
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2.5 Ισoλoγισµoί τoυ Δήµoυ Δωρίδoς 

 

Eικόvα 1 Χρήσƞ τoυ 2011 



35 

 

 

Eικόvα 2 Χρήσƞ τoυ 2012 
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Eικόvα 3 Χρήσƞ τoυ 2013 
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2.6 Ʃτoιχεία εvεργƞτικoύ και παθƞτικoύ 

 

Eικόvα 4 Evεργƞτικό 2013 

 

Eικόvα 5 Evεργƞτικό 2012 
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Eικόvα 6 Evεργƞτικό 2011 

 

Eικόvα 7 Παθƞτικό 2013 
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Eικόvα 8 Παθƞτικό 2012 

 

Eικόvα 9 Παθƞτικό 2011 
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