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Εισαγωγή
Το παρόν αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Υπηρεσία Συμβουλευτικής –
Επιστημονικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Θέρμου», με τίτλο «Α’ Μέρος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Θέρμου».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης ενός Δήμου, το οποίο βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αποτελεί
μόνο Πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και Πρόγραμμα
για τη συνολική και ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των
υπηρεσιών και φορέων η λειτουργία των οποίων εποπτεύεται από τον ΟΤΑ, μεριμνώντας
τόσο για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών, όσο και για την παροχή ποιοτικότερων
υπηρεσιών.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται τεκμηριωμένα οι στρατηγικοί στόχοι και οι
προτεραιότητες για την επίτευξη συνθηκών τοπικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα
εξειδικεύονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. Σκοπός είναι το παρόν να
αποτελέσει βάση για την εκπόνηση του Β’ μέρους του επιχειρησιακού προγράμματος, το
οποίο αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου
Θέρμου για το χρονικό διάστημα 2020-2023.
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1. Μεθοδολογικό πλαίσιο
1.1 Σκοπός
Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής
ανάπτυξης του Δήμου Θέρμου, σε ευθεία εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για την αποτύπωση του οράματος,
λαμβάνει εκ των προτέρων χώρα ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε
επίπεδο μακροοικονομικού περιβάλλοντος, υποδομών, ανθρώπινων πόρων, παραγωγικού
και κοινωνικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την εξελισσόμενη πανδημία
Covid-19.
Στόχος του Α΄ μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) είναι να
αποτελέσει α) εργαλείο ουσιαστικής υποβοήθησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
τόσο για τους φορείς λήψης αποφάσεων, όσο και για τους παραγωγικούς φορείς του
Δήμου, β) βάση για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και οικονομικού
προγραμματισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα 2020-2023.

1.2 Διάρθρωση
Στο 1ο μέρος του παρόντος προσεγγίζεται το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι υποδομές, οι
ανθρώπινοι πόροι, το παραγωγικό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον σε περιφερειακό
και δημοτικό επίπεδο. Δεδομένων των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της
εξελισσόμενης πανδημίας Covid-19, λαμβάνει επίσης χώρα προσέγγιση ενός οριζόντιου
άξονα «Covid-19», για τον καλύτερο προσδιορισμό των συνεπειών της στην τοπική
ανάπτυξη. Κάθε άξονας της ανάλυσης συνοδεύεται από σχετικά infographics, για την
καλύτερη συγκέντρωση και απεικόνιση της πληροφορίας.
Στο 2ο μέρος δίνεται σχετική ανάλυση SWOT όπου αναδεικνύονται τα ισχυρά αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά του Δήμου, καθώς και τα σημεία που εντοπίζονται οι σημαντικότερες απειλές
για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
Στο 3ο μέρος παρατίθενται κριτικά τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ α) των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Θέρμου,
β) των παραγωγικών και αναπτυξιακών φορέων του Δήμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
μέσω πρόσκλησης για συμμετοχή σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Τέλος στο 4ο μέρος, τέλος, παρατίθεται και αναλύεται το νέο αναπτυξιακό όραμα του Δήμου
Θέρμου, το οποίο ακολούθως εξειδικεύεται και αναλύεται σε στρατηγικούς στόχους,
κατευθυντήριες αρχές, στρατηγικούς άξονες και μέτρα.
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1.3 Μεθοδολογική Προσέγγιση
Αντικείμενο του συγκεκριμένου παραδοτέου ήταν, μεταξύ άλλων, η αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Θέρμου σε οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό
επίπεδο, καθώς και η αποτίμηση της γνώμης των παραγωγικών φορέων και υπηρεσιών του
Δήμου σχετικά με την αναπτυξιακή του προοπτική. Η μεθοδολογία βάσει της οποίας
εκπονήθηκαν τα ανωτέρω αναλύεται σε τρεις βασικές συνιστώσες:


Έρευνα Τεκμηρίωσης/ Desk Research. Για την επιλογή των αξόνων στους οποίους
εδράζεται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε οικονομικό,
κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο, την επιλογή των πρωτογενών δεδομένων, αλλά
και τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασής τους πραγματοποιήθηκε εκτενής
επισκόπηση της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας. Δεδομένων των περιορισμών
εύρεσης στατιστικής πληροφορίας σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας,
Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, επιλέχθηκε η προσέγγιση να βασιστεί σε μελέτη του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αντικείμενο της οποίας είναι η ανάδειξη ενός συστήματος
μέτρησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής περιφέρειας (Παν. Θεσσαλίας, 2003).
Η δευτερογενής επεξεργασία των δεδομένων έγινε έπειτα από συστηματική
καταγραφή και αξιολόγηση των σημαντικότερων διαθέσιμων πηγών, όπως η ΕΛΣΤΑΤ,
η EUROSTAT, βάσεις δεδομένων ελληνικών και διεθνών φορέων και οργανισμών
(ΟΟΣΑ, ΤτΕ, κλπ.). Η επεξεργασία έλαβε χώρα μόνο σε στατιστικά σημαντικά
δεδομένα.



Πρωτογενής έρευνα. Σύμφωνα και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η διαδικασία
εκπόνησης του επιχειρησιακού της προγράμματος οφείλει να είναι κατά το δυνατόν
συμμετοχική. Στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος πραγματοποιήθηκε έρευνα
μεταξύ των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου Θέρμου, καθώς και
μεταξύ των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του
Δήμου. Η έρευνα έλαβε χώρα με χρήση πρόσκλησης συμμετοχής σε ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο. Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων και των σημαντικότερων
συμπερασμάτων της έρευνας παρατίθεται στο 3ο μέρος του παρόντος.



Ενέργειες εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
προβλέπεται η οργάνωση ενεργειών εξωστρέφειας. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία
δελτίων τύπου για την έναρξη – ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου, καθώς και η
δημιουργία βίντεο για την ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με το νέο
αναπτυξιακό όραμα, στρατηγικούς στόχους και άξονες προτεραιότητας για την
επίτευξη συνθηκών ανάπτυξης στο Δήμο.



Εξαγωγή συμπερασμάτων. Με βάση τη δευτερογενή επεξεργασία και τη σύνθεση των
αποτελεσμάτων όλων των επιμέρους τμημάτων του παρόντος, αναπτύσσεται μια
σειρά συμπερασμάτων. Η διαδικασία υποβοηθείται από σχετική ανάλυση SWOT όπου
αναδεικνύονται τα ισχυρά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου, καθώς και τα
σημεία που εντοπίζονται οι σημαντικότερες απειλές για την ανάπτυξη σε τοπικό
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επίπεδο. Αποτέλεσμα είναι να αναδεικνύονται τα πεδία εκείνα όπου θα πρέπει να
εστιάσει ο Δήμος Θέρμου, προκειμένου να βελτιώσει την αναπτυξιακή εικόνα του
μεσοπρόθεσμα. Ακόμη, όλα τα παραπάνω συνέτειναν στη διαμόρφωση του νέου
αναπτυξιακού οράματος του Δήμου, καθώς και στην εξειδίκευσή του σε στόχους,
κατευθυντήριες, άξονες και μέτρα.

1.4 Περιορισμοί
Κατά την επισκόπηση της πρωτογενούς πληροφορίας, υπήρξαν κατηγορίες δεδομένων
όπου παρατηρήθηκαν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: α) τα δεδομένα ήταν
διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο, αλλά όχι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, β) τα δεδομένα
ήταν διαθέσιμα σε περιφερειακό, αλλά όχι σε τοπικό επίπεδο, γ) αν και τα δεδομένα ήταν
διαθέσιμα, η ίδια η πηγή επεσήμανε ότι η στατιστική τους σημαντικότητα δεν είναι
ικανοποιητική, δ) τα δεδομένα ήταν διαθέσιμα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για
ευρωπαϊκές περιφέρειες και δήμους, αλλά όχι για τις ελληνικές περιφέρειες και δήμους. Για τις
περιπτώσεις γ’ και δ’, επιλέχθηκε τα εν λόγω δεδομένα να μη συμπεριληφθούν στο παρόν.
Για την περίπτωση β’, επιλέχθηκε τα δεδομένα να παρουσιάζονται μόνο σε επίπεδο
περιφέρειας και όχι σε τοπικό επίπεδο. Για την περίπτωση α’, επιλέχθηκε η προσέγγιση της
εκτίμησης του εκάστοτε δείκτη για την ΠΔΕ, την ΠΕ και το Δήμο, αξιοποιώντας επιπλέον πηγές
δεδομένων και τελικά επιλέγοντας μόνο τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Τέτοιες
εκτιμήσεις δηλώνονται στο κείμενο με πλάγια γραφή και το λεκτικό «εκτίμηση βάσει
στοιχείων…».
Για την ομαλή διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας, καθώς και της στατιστικής ανάλυσης
των αποτελεσμάτων της, απευθύνθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε εκ των προτέρων
αποφασισμένη λίστα αποδεκτών, όπως προβλέπεται από τη σχετική κοινή υπουργική
απόφαση και σε συμφωνία με το αρμόδιο Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και
Διαφάνειας του Δήμου Θέρμου που είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση και παρακολούθηση
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η μέθοδος αυτή ενέχει τρεις κινδύνους: α)
την πιθανή απροθυμία των προσκληθέντων να συμμετέχουν στην έρευνα, β) την πιθανή
αδυναμία υποβολής του ερωτηματολογίου από μερίδα των προσκληθέντων μέσω
διαδικτύου, γ) την μη αντικειμενική απόκριση των ερωτώμενων σε ερωτήσεις κλειστού τύπου,
δεδομένης μάλιστα της απουσίας κατά πρόσωπο επαφής ερευνητή – ερωτώμενου. Οι
κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τα ακόλουθα: α) την
επαναλαμβανόμενη υπενθύμιση (ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά) στους προσκληθέντες της
σημασίας που έχει η καταγραφή της άποψής τους κατά το στρατηγικό κι επιχειρησιακό
σχεδιασμό της περιόδου 2020-2023, β) τη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαντήσεων σε
έντυπη μορφή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με μέλη της Ομάδας Εργασίας γ) την
εισαγωγή δυνατότητας υποβολής σχολίου σε όλες τις ερωτήσεις κλειστού τύπου, καθώς και
την εκτεταμένη χρήση ερωτήσεων ανοικτού τύπου.
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1ο Μέρος

Το Θέρμο στον εθνικό και περιφερειακό χάρτη
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2. Άξονας 1: Μακροοικονομικό περιβάλλον

i1
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) απώλεσε κατά τη δεκαετή οικονομική κρίση (2008 2017) τη μισή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της (ΑΠΑ), η οποία για το 2017 ανήλθε στα 7,2
δισεκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία
εντάσσεται και ο Δήμος Θέρμου, ήταν η δεύτερη σε συνεισφορά ΠΕ στην ΑΠΑ της ΠΔΕ (2,2
δις ευρώ). Σε όρους κατά κεφαλήν ΑΠΑ για το έτος 2017, οι κάτοικοι της ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας συνείσφεραν κατά 10,9 χιλιάδες ευρώ στην ΑΠΑ της Δυτικής Ελλάδας,
περισσότερο σε σχέση με τους κατοίκους της Ηλείας και λιγότερο σε σχέση με της Αχαΐας,
αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ, 2021 & EUROSTAT, 2021). Η διαφορά μεταξύ των ΠΕ οφείλεται πιθανά
στον περισσότερο ανεπτυγμένο δευτερογενή τομέα στην Αχαΐα, ενώ οι ΠΕ Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας έχουν ιδιαίτερα ισχυρό πρωτογενή τομέα.
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Αντίστοιχα με την ΑΠΑ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της ΠΔΕ μειώθηκε κατά 25%
κατά τη δεκαετή κρίση χρέους της χώρας (2008-2017). Το 2017 το ΑΕΠ της Περιφέρειας
ανήλθε στα 8,1 δις ευρώ περίπου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 12,2 χιλιάδες ευρώ,
φέρνοντας την ΠΔΕ στην έκτη και δέκατη θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών,
αντίστοιχα. Η Αιτωλοακαρνανία απώλεσε το 27% περίπου του ΑΕΠ της και το 23% περίπου
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της κατά την οικονομική κρίση. Το 2017 η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
κατέλαβε την 18η θέση μεταξύ 57 περιφερειακών ενοτήτων της χώρας σε όρους ΑΕΠ, το
οποίο ανήλθε στα 2,3 δις ευρώ. Σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οι κάτοικοι της ΠΕ Αχαΐας
κατετάγησαν στην 46η θέση, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους να ανέρχεται στις 11,4 χιλιάδες
ευρώ (ΕΛΣΤΑΤ, 2021 & EUROSTAT, 2021).
Το μέσο δηλωθέν εισόδημα των κατοίκων της ΠΔΕ ανήλθε για το 2017 στο 80% του εθνικού
μέσου δηλωθέντος εισοδήματος. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Περιφέρεια
ανήλθε για το έτος 2017 στα 5,437 δις ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), ανακάμπτοντας ελαφρά σε
σχέση με το 2016, έπειτα από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης σε ετήσια βάση (ΑΑΔΕ, 2021
& ΕΣΛΤΑΤ, 2021). Το 2017, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αντιπροσώπευε το 5,1%
του εθνικά διαθέσιμου εισοδήματος και ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τον εθνικό μέσο.
Αντίστροφη είναι η εικόνα για την καταναλωτική δαπάνη, η οποία για το 2017
αντιπροσώπευε το 5% της εθνικά τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, επίσης
χαμηλότερα σε σχέση με τον εθνικό μέσο (ΕΛΣΤΑΤ, 2021). Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις,
παρατηρείται συνολικά ανάκαμψη του ύψους των συνολικών καταθέσεων από το 2017 κι
έπειτα, έπειτα από μακρά περίοδο συνεχόμενης μείωσης. Σε επίπεδο περιφερειακών
ενοτήτων, υψηλότερες καταθέσεις διατηρούν οι Αχαιοί, με σχεδόν 3 χιλιάδες ευρώ ανά
τραπεζικό λογαριασμό και καταλαμβάνοντας την 40η θέση μεταξύ των περιφερειακών
ενοτήτων της χώρας. Οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν κατά μέσο όρο 2,6 χιλιάδες
ανά τραπεζικό λογαριασμό, καταλαμβάνοντας την 53η θέση μεταξύ των περιφερειακών
ενοτήτων της χώρας (Τράπεζα της Ελλάδος, 2021).
Δεδομένου του ορεινού και αγροτικού χαρακτήρα της οικονομίας του Δήμου Θέρμου,
καθώς και του συρρικνούμενου οικονομικά ενεργού πληθυσμού, είναι πιθανό η τοπική
οικονομία και το τοπικό εισόδημα να υπέστησαν σημαντικά μεγαλύτερη πίεση κατά την
οικονομική κρίση. Η εξελισσόμενη πανδημία κορωνοϊού έχει επίσης σημαντικά αρνητικές
επιπτώσεις στις μετακινήσεις, στο εμπόριο και στον τουρισμό, επομένως η τοπική οικονομία
θα συνεχίσει πιθανά να υφίσταται σημαντική πίεση μέχρι και την περίοδο μετά την οριστική
αντιμετώπιση της πανδημίας.
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3. Άξονας 2: Υποδομές

i2
Ο Δήμος Θέρμου διαθέτει ένα σημαντικό μήκος επαρχιακού οδικού δικτύου ενώ οι κύριοι
οδικοί άξονες είναι ο δρόμος Αγρίνιο – Θέρμο και ο δρόμος Ναύπακτος – Θέρμο –
Καρπενήσι ενώ αναμένεται η σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Σε σχετικά κοντινή
απόσταση λειτουργεί επιβατικό αεροδρόμιο (Άκτιο), στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
απουσιάζει το σιδηροδρομικό δίκτυο ενώ οι κάτοικοι και οι τοπικές επιχειρήσεις
εξυπηρετούνται από τους λιμένες Αστακού, Αμφιλοχίας, Βόνιτσας, Αντιρρίου και Πατρών.
Ο Δήμος Θέρμου, ως ένας ορεινός δήμος χαρακτηρίζεται από χαμηλή διασυνδεσιμότητα, η
οποία αποτελεί κριτικής σημασίας για την ομαλή ροή προσώπων και αγαθών. Το οδικό
δίκτυο της ορεινής περιοχής του Δήμου Θέρμου, χαρακτηρίζεται ως το πιο προβληματικό
οδικό δίκτυο στο σύνολο της εδαφικής έκτασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι άξονες
που συνδέουν την περιοχή με το Αγρίνιο και τη Ναύπακτο χρήζουν αναβάθμισης, ενώ οι
οδικές συνδέσεις για την εξυπηρέτηση κοινοτήτων και οικισμών στον ορεινό όγκο του Δήμου
γίνεται σε πολλές περιπτώσεις μέσω χωματόδρομων.
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Ο Δήμος διαθέτει ένα εκτενές παραλίμνιο μέτωπο (λίμνη Τριχωνίδα) το οποίο παρουσιάζει
σημαντικά περιθώρια οικιστικής, τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, η
αξιοποίηση της ύπαρξης πλήθους μνημείων της αγροτικής κληρονομιάς (επίλυση
χωροταξικού, αναπλάσεις, δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής, κλπ.) καθώς και η
αναβάθμιση των υποδομών για την δημιουργία χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
αποτελούν παραμέτρους ενίσχυσης της αύξησης επισκεπτών και ταξιδιωτικών εισροών. Η
ορθή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου είναι άμεσης προτεραιότητας, καθώς στην
πλειοψηφία τους τα αστικά λύματα των οικισμών οδηγούνται σε απορροφητικούς βόθρους.
Σημαντικό τμήμα των υποδομών αποτελούν οι υποδομές εκπαίδευσης. Δεδομένης της
γεωγραφίας και της κατανομής του πληθυσμού, η επάρκεια σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό και η
εξασφάλιση απρόσκοπτης μεταφοράς των μαθητών, καθώς και η εξασφάλιση ομαλής
αναλογίας διδασκόντων - μαθητών θα πρέπει να αποτελούν πρόκληση πρώτης
προτεραιότητας για ένα Δήμο με χαρακτηριστικά σαν το Δήμο Θέρμου.

3.1 Βασικές υποδομές: προϋπόθεση για σταθερή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Οδικό δίκτυο & ηλεκτροφωτισμός

Η επάρκεια του οδικού δικτύου αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη
οποιασδήποτε σύγχρονης κοινωνίας. Ο βασικός οδικός άξονας σύνδεσης του Δήμου
Θέρμου είναι η εθνική οδός Αγρινίου – Θέρμου, ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή
αναφοράς του περιλαμβάνει τις εξής επαρχιακές οδούς της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας:
 Θέρμο – Κουρμέκι – Ναύπακτος, μέσω Πετροχωρίου – Σιταραλώνων – Κάτω
Μακρυνούς και Γέφυρας Μπανιά (17η Ε.Ο.),
 Πετροχώρι – Κουρμέκι – Άγιος Ανδρέας μέσω Αναλήψεως – Άνω Μακρυνούς και
Λιθοβουνίου (18η Ε.Ο.),
 Θέρμο – Δρυμώνας – Λαδικού – Χαλίκι – Αγία Παρασκευή, με διακλαδώσεις προς
Αετόπετρα και Νεροχώρι (19η Ε.Ο.),
 Θέρμο – Κόνισκα – Διπλάτανος – Ευηνολίμνη μέσω Μάνδρας (20η Ε.Ο.),
 Θέρμο – Γέφυρα Βαλτσορέματος – Πλάτανος μέσω Κάτω Χρυσοβίτσας και
Αχλαδοκάστρου, με διακλαδώσεις προς Διασελάκι και Περίστα – Πέρκο (21η Ε.Ο.),
 Θέρμο – Λουτρά Στάχτης – Σίμος μέσω Πλατυπόρου και Γέφυρας Πόριαρης (22η Ε.Ο.),
 Μυρτιά – Λουτρά Μυρτιάς, από Εθνική οδό Αγρινίου – Θέρμου (44η Ε.Ο.),
 Παραβόλα – Καλλιθέα – Θέρμο μέσω Κρύου Νερού και Ταξιάρχου, με διακλάδωση
προς Νερομάνα (13η Ε.Ο.),
 Γέφυρα Τριανταφυλλέικα – Αμπέλια – Κοκκινόβρυση – όρια Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας (54η Ε.Ο.),
 Γέφυρα Τριανταφυλλέικα – Μελίγκοβα – Αμβρακιά – Αργυρό Πηγάδι (55η Ε.Ο.).
Επίσης, σημαντικό άξονα για το Δήμο Θέρμου αποτελεί η Ιόνια Οδός, Αναμένεται η
κατασκευή σύγχρονου οδικού άξονα που θα ενώνει το Αγρίνιο με την Ιόνια Οδό, πράγμα
που θα διευκολύνει και τις μεταφορές προς το Θέρμο. Απαραίτητες παρεμβάσεις στο κύριο
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δίκτυο σύνδεσης της περιοχής του Δήμου Θέρμου με τα αστικά κέντρα και με το βασικό
εθνικό σύστημα μεταφορών είναι ο εκσυγχρονισμός της εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου
και η δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα Αντίρριο – Ναύπακτος – Θέρμο –
Καρπενήσι. Αναφορικά με το επαρχιακό δίκτυο πρωτεύον ζήτημα αποτελεί η βελτίωση
βατότητας - ασφαλτόστρωση των τμημάτων που παραμένουν ακόμη χωματόδρομοι όπως
και η αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
επικοινωνίας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.
Το δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο πρέπει να ασφαλτοστρωθεί σε μεγάλο μέρος του και
να επεκταθεί και να συντηρηθεί εκτεταμένα, καθώς αποτελεί τον πλέον βασικό τρόπο
μετακινήσεων εντός του Δήμου. Επιπλέον, επηρεάζεται συχνά από έντονα καιρικά φαινόμενα
(κατολισθήσεις, κλπ.). Οι κάτοικοι του Δήμου κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τον
πρωτογενή τομέα, συνεπώς ο Δήμος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο δίκτυο αγροτικών και
δευτερευόντων δρόμων.
Επιπλέον, το δασικό οδικό δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες της περιοχής, έχει
ανάγκη βελτίωσης και χρήζει επέκτασης, προκειμένου να εξυπηρετήσει εκτός των δασικών
σκοπών και δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και πρόσβασης σε περιοχές φυσικού
κάλλους.
Στον τομέα της προσβασιμότητας πρέπει να προστεθεί και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
πεζοπορικών διαδρομών, τομέας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος τα τελευταία χρόνια και με
μεγάλες προοπτικές στην εν λόγω περιοχή. Είναι σημαντικό να υπάρξει συντήρηση και
σήμανση του εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για
ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού και συναφών εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
στοιχείο που αναμένεται να προσδώσει σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα στην περιοχή,
η οποία διαθέτει πλήθος στοιχείων φυσικού κάλλους και μνημείων ανθρωπογενούς κάλλους
που είναι ικανά να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Στα προβλήματα βασικών υποδομών που αντιμετωπίζει ο ορεινός Δήμος Θέρμου
συμπεριλαμβάνεται και αυτό της ηλεκτροδότησης, καθώς το δίκτυο είναι παλαιό και
επηρεάζεται σημαντικά από τα καιρικά και κατολισθητικά φαινόμενα. Λαμβάνουν χώρα
συνεχείς διακυμάνσεις τάσης, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα νοικοκυριά, στις
επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες της περιοχής, ενώ υπάρχει ανάγκη
επέκτασης του δικτύου προς εξυπηρέτηση αγροτοκτηνοτροφικών αναγκών, όπως η
ηλεκτροδότηση στάβλων.
Αεροδρόμια
Στο Δήμο Θέρμου δεν λειτουργεί αερολιμένας. Τα πλησιέστερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν
την περιοχή είναι αυτά του Ακτίου και του Αράξου. Κατά τους θερινούς μήνες τα αεροδρόμια
αυτά εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό πτήσεων πολιτικής αεροπορίας, συνδέοντας την
περιοχή με προορισμούς ευρωπαϊκών και μεσογειακών χωρών. Λόγω της πανδημίας του
Covid-19, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στον Άραξο για το έτος 2020 ήταν μόλις
5.730 και στο Άκτιο 74.578, σημαντικά λιγότερες σε σχέση με το 2019, όταν ανήλθαν σε
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82.854 και 300.698 αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ & Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) & Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών, 2020). Η ανάδειξη των αεροδρομίων αυτών σε αεροδρόμια και με
λειτουργία υπηρεσιών cargo, με στόχο και τη μεταφορά προϊόντων, θα αποτελέσουν
κινητήριο δύναμη για την εξωστρέφεια της τοπικής και περιφερειακής αγροτικής παραγωγής
κι επιχειρηματικότητας, συνεπώς και για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.
Ιδιαίτερα ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει αεροδρόμιο Ακτίου αναφορικά με τη
δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών από το εξωτερικό είναι σημαντικός και για την περιοχή
του Δήμου Θέρμου. Η προοπτική αυτή συναρτάται με τη βελτίωση του οδικού δικτύου από
και προς το εν λόγω αεροδρόμιο και, εν προκειμένω, της εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου.
Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η δυνατότητα ν’ αποτελέσει η λίμνη Τριχωνίδα
σταθμό για υδροπλάνα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα στην
περιοχή, κυρίως από τουρίστες των Επτανήσων και των ακτών του Ιονίου.
Λιμάνια
Ο Δήμος Θέρμου είναι ορεινός και δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Οι επιβατικές
μεταφορές εξυπηρετούνται από τους λιμένες Αστακού, Αντιρρίου, Αμφιλοχίας και Βόνιτσας
στην Αιτωλοακαρνανία, Πατρών και Ρίου στην Αχαΐα, καθώς και Κατακόλου και Κυλλήνης
στην Ηλεία. Η εμπορική κίνηση εξυπηρετείται από τους λιμένες Πατρών (ΠΕ Αχαΐας) και
Αστακού (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας), αντίστοιχα. Ο Δήμος ωστόσο έχει πρόσβαση στη λίμνη
Τριχωνίδα, η οποία έχει χαρακτηριστικά τέτοια που προσφέρεται για την ανάπτυξη λιμναίων
αθλημάτων, τα οποία απαιτούν ήπιες εγκαταστάσεις εκλιμενισμού (όπως για παράδειγμα
αποσπώμενες πλωτές αποβάθρες).
Ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση
Οι υφιστάμενες συνθήκες ύδρευσης – άρδευσης του Δήμου χρήζουν αναβάθμισης. Πολλά
από τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης σε διάφορες Κοινότητες του Δήμου
χρήζουν αντικατάστασης και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η κατασκευή έργων
ενίσχυσης των ποσοτήτων νερού που διοχετεύεται στα δίκτυα ύδρευσης, ενώ επιπλέον
απαιτείται αναβάθμιση του εξοπλισμού των αντλιοστασίων με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας, όπως και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατάσταση και λειτουργία
φωτοβολταϊκών συστημάτων για αντιστάθμιση μέρους του κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιοστασίων και, τέλος, απαιτείται η
εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για τον αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο
έλεγχο των διαρροών και των καταναλώσεων και τελικά για τη μείωση των λειτουργικών
εξόδων των δικτύων ύδρευσης και την αποφυγή υπέρμετρης επιβάρυνσης των δημοτών.
Η άρδευση επιτυγχάνεται σε μεγάλο μέρος των αρδευόμενων εκτάσεων με απαρχαιωμένα
δίκτυα, τα οποία χρήζουν εκσυγχρονισμού. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την καλλιεργήσιμη
έκταση του οροπεδίου του Θέρμου και των περιμετρικά αυτού εκτάσεων στις περιοχές
Ταξιάρχη, Μέγα Δένδρου, Μάνδρας, Κουλούρια κ.α., που αρδεύονται μέσω κατάκλυσης,
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είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του κεντρικού υδραύλακα μέσω του οποίου
πραγματοποιείται η μεταφορά του νερού άρδευσης από την κεντρική υδροληψία έως τα
αγροκτήματα, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρές βλάβες, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του
βρίσκεται σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου δεν είναι δυνατή η προσέγγιση μηχανημάτων, ενώ η
παλαιότητα του αύλακα, η ορεινότητα της περιοχής, οι καταστροφικές πλημμύρες και οι
κατολισθήσεις έχουν συντελέσει στην πρόκληση σοβαρών βλαβών σ’ αυτόν, με αποτέλεσμα
να παρατηρούνται φαινόμενα ανεπάρκειας του αρδευτικού ύδατος, πράγμα που έχει
δυσμενείς συνέπειες για την τοπική αγροτική οικονομία. Ακόμη, είναι απαραίτητο να
εκσυγχρονιστεί το υπάρχον απαρχαιωμένο σύστημα άρδευσης με κατάκλυση μέσω
μισοκατεστραμμένων αυλάκων στην εν λόγω περιοχή και να αντικατασταθεί με δίκτυο
σωλήνων υπό πίεση για να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας άρδευσης με τεχνητή βροχή και
με σύστημα στάγδην.
Επιπλέον, απαιτούνται εκτεταταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στο αρδευτικό δίκτυο της
Μυρτιάς το οποίο λειτουργεί υπό πίεση αλλά αντιμετωπίζει σοβαρές φθορές, αντικατάσταση
στο σύνολό τους των υδραυλάκων της Αγίας Σοφίας λόγω παλαιότητας και εκτεταμένων
φθορών, όπως και σημειακές παρεμβάσεις στα δίκτυα των περιοχών Κάτω Χρυσοβίτσας και
Κόφτρας – Αβαρίκου.
Τέλος, απαιτείται η κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων για αντιστάθμιση μέρους του
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης που
καθιστούν δυσβάσταχτο το κόστος για τους παραγωγούς – χρήστες του νερού άρδευσης.
Το αποχετευτικό δίκτυο αποτελεί ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα, που απασχολεί το Δήμο
διαχρονικά. Η ορθολογική αντιμετώπιση των οικιακών απορριμμάτων και των οικιακών
λυμάτων αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση
για τον Δήμο Θέρμου, όπου ο φυσικός πλούτος αποτελεί βασικό πυλώνα για την τοπική
ανάπτυξη. Σημαντικό ποσοστό των αστικών λυμάτων των οικισμών οδηγούνται σε
απορροφητικούς βόθρους, ενώ πιθανά σε ορισμένες περιπτώσεις να πραγματοποιείται
ανεξέλεγκτη απόρριψη σε επιφανειακούς αποδέκτες και διάχυση λυμάτων στον υδροφόρο
ορίζοντα.
Η ανυπαρξία αποχετευτικού δικτύου συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων κυρίως στις
Κοινότητες στην παραλίμνια περιοχή της Τριχωνίδας, τόσο σ΄ αυτές του Δήμου Θέρμου όσο
και σε παραλίμνιες κοινότητες του Δήμου Αγρινίου που δεν διαθέτουν αποχετευτικά δίκτυα,
δημιουργεί ποικίλα προβλήματα, όπως δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και
στο περιβάλλον. Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις οι πηγές που αναβλύζουν εντός των
οικισμών έχουν καταστεί ακατάλληλες για χρήση, ενώ υποβαθμίζεται και το οικοσύστημα της
λίμνης.
Παράλληλα με τη δημιουργία αποχετευτικών δικτύων στο σύνολο των παραλίμνιων
Κοινοτήτων πρέπει να εξεταστεί και η πιθανότητα οδήγησης των λυμάτων των δικτύων αυτών
όπως και των αντίστοιχων δικτύων του Θέρμου και του Πετροχωρίου στις εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού του Αγρινίου, με στόχο την αρτιότερη διαχείριση των λυμάτων.
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Μεταφορές
Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου αντιμετωπίζουν
μεγάλη ύφεση σε σχέση με το 2018. Ενδεικτικά, στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας διακινήθηκαν το
2019 μόλις 3,67 εκατομμύρια τόνοι φορτίου, μειωμένοι κατά 55% περίπου σε σχέση με το 2018
(ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Η μείωση αυτή πιθανά να έχει παροδικό χαρακτήρα, ωστόσο οι τοπικές
οδικές μεταφορές θα μπορέσουν να αυξηθούν μόνο μέσα από την ολοκλήρωση και
ανάπτυξη των κύριων οδικών αξόνων που διαπερνούν το δήμο και την ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας. Οι αεροπορικές μεταφορές περιορίζονται μόνο στις επιβατικές, καθώς
από τα αεροδρόμια του Αράξου και του Ακτίου δεν διακινούνται εμπορικά φορτία. Τέλος, οι
θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας λαμβάνουν
χώρα από τους λιμένες Πατρών και Αστακού.
Υποδομές γνώσης
Σύμφωνα με στοιχεία της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας,
στο Δήμο Θέρμου για το έτος 2020 φοιτούσαν στην προσχολική εκπαίδευση 32 νήπια, ενώ
λειτούργησε συνολικά 1 νηπιαγωγείο που στελεχώθηκε από 5 εκπαιδευτικούς. Η αναλογία
νηπίων ανά εκπαιδευτικό στον δήμο ανήλθε σε 6,4. Ο αριθμός των δημοτικών σχολείων σε
λειτουργία στο Δήμο Θέρμου ήταν 1 το 2020, στο οποίο φοίτησαν συνολικά 134 μαθητές,
ενώ ο αριθμός των δασκάλων ανήλθε στους 19. Στον Δήμο Θέρμου λειτούργησαν για το
έτος 2020 ένα γυμνάσιο με 79 μαθητές και ένα ενιαίο λύκειο με 93 μαθητές.
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4. Άξονας 3: Ανθρώπινοι πόροι

i3
Ο Δήμος Θέρμου χαρακτηρίζεται από έντονη ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα
παραγωγής (αγροτική παραγωγή, γεωργική και κτηνοτροφική) ενώ το μεγαλύτερο τμήμα
του πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, εστίαση, τουρισμός). Ο
Δήμος Θέρμου τις τελευταίες δυο δεκαετίες αντιμετωπίζει οξύ δημογραφικό πρόβλημα,
καθώς διακρίνεται για την ταχεία αύξηση του γεροντικού πληθυσμού, ενώ η πλειοψηφία των
νέων επιλέγουν να μείνουν μόνιμα εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας τους – στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ακόμη από υψηλά ποσοστά ανεργίας
γυναικών, καθώς και νέων εκτός απασχόλησης και εκπαίδευσης. Λόγω του αγροτικού
χαρακτήρα της περιοχής, της φυγής των νέων και του χαμηλότερου επιπέδου ανάπτυξης
επιχειρηματικότητας, το τοπικό εργατικό δυναμικό χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο
γενικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων.
Κατά τα επόμενα έτη συνεπώς ο Δήμος Θέρμου καλείται να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες
προκλήσεις σε σχέση με το εργατικό δυναμικό του, όπως η ενίσχυση της απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο και η αύξηση της απασχολησιμότητας του τοπικού εργατικού δυναμικού
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μέσω αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, ιδιαίτερα των ομάδων πληθυσμού σε φτώχεια ή/
και κοινωνικό αποκλεισμό. Ακόμη, πρόκληση αποτελεί η ενθάρρυνση της τοπικής
επιχειρηματικότητας να μετασχηματιστεί ψηφιακά και να γίνει περισσότερο εξωστρεφής,
εστιάζοντας σε τομείς της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας με ιδιαίτερη προστιθέμενη
αξία, όπως ο τουρισμός, η παραγωγή και μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, οι
μεταφορές, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Στοίχημα για το Δήμο πρέπει, τέλος, να
αποτελέσει η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων.
Δημογραφικές τάσεις
Ο Δήμος Θέρμου, είναι δήμος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανήκει στην περιφερειακή
ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και έχει εδαφική έκταση 333,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έδρα
του Δήμου είναι το Θέρμο, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκων. Συνολικά ο Δήμος έχει
πληθυσμό 8.242 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Τα
πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Θέρμου που παρατίθενται στο
παρόν βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων των απογραφών πληθυσμού των ετών
1991, 2001 και της τελευταίας καταγραφής του 2011 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και στην ανάλυση δεδομένων που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος (EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Τέλος γίνεται συγκριτική αναφορά της εξέλιξης
της πληθυσμιακής κατανομής του Δήμου με αυτήν της ευρύτερης περιοχής του, σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας.
Κατά τη δεκαετία 1991-2001 παρατηρήθηκε πολύ μικρή μείωση του πληθυσμού του Δήμου
Θέρμου (από 9.322 κατοίκους το 1991 σε 9.299 κατοίκους το 2001), ενώ τη δεκαετία 20012011 η μείωση ήταν αρκετά μεγαλύτερη (από 9.299 κατοίκους το 2001 σε 8.242 κατοίκους το
2011).
Η μείωση είναι πιθανό να οφείλεται στην ένταση της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία
διαπιστώθηκε έντονα η τάση για μετεγκατάσταση εντός ή εκτός Ελλάδος για την ανεύρεση
ευκαιριών περισσότερο ικανοποιητικής απασχόλησης σε συνδυασμό με την σημαντική
αύξηση του γεροντικού πληθυσμού. Ο πληθυσμός του Δήμου αντιστοιχούσε (το 2001) στο
4,1% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (σε σύνολο 224.429
ατόμων) ενώ το 2011 αντιστοιχούσε στο 3,9% του πληθυσμού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Ανά φύλο, η αύξηση του πληθυσμού, μεταξύ των ετών 1991-2001 κυμάνθηκε στο 3,4% για
τους άνδρες ενώ στις γυναίκες σημειώθηκε μείωση 3,9%, καθώς το 2001 ο ανδρικός
πληθυσμός ανήλθε στους 4.800 κατοίκους και ο γυναικείος στις 4.499 κατοίκους. Κατά τη
δεκαετία 2001-2011, ο ανδρικός πληθυσμός σημείωσε μείωση κατά 13,2% και ο γυναικείος
πληθυσμός κατά 9,3% αντίστοιχα. Το 2011 ο ανδρικός πληθυσμός ανέρχονταν σε 4.164
άτομα και ο γυναικείος πληθυσμός σε 4.078 άτομα (ΕΛΣΤΑΤ, 1991, ΕΛΣΤΑΤ, 2001 & ΕΛΣΤΑΤ,
2011).
Το 2019 στον Δήμο Θέρμου υπερίσχυσε ο αριθμός των θανάτων (119) έναντι του αριθμού
των γεννήσεων (9), φαινόμενο που παρατηρείται σε ετήσια βάση από το 2014. Στην
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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το μέσο προσδόκιμο για τον πολίτη ανέρχεται στα 81,7 έτη, ο
δείκτης ολικής γονιμότητας ανέρχεται στο 1,35 και η μέση γυναίκα αποκτά το πρώτο της
παιδί κατά μέσο όρο στα 32 έτη. Τα στοιχεία αυτά έμμεσα αφορούν τον Δήμο Θέρμου,
φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με οξύ κίνδυνο γήρανσης του πληθυσμού σε μεσοπρόθεσμο
πλαίσιο και με πιθανή σημαντική μείωση του πληθυσμού της σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο
(EUROSTAT, 2019 & ΕΛΣΤΑΤ, 2018).
Το 2011 είχαν εγκατασταθεί νόμιμα 69 μετανάστες στο Δήμο Θέρμου (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Η
ύπαρξη νόμιμων μεταναστών ενισχύει την τοπική και αγροτική ανάπτυξη καθώς και την
επιχειρηματικότητα, σε αντιδιαστολή με την εγκατάσταση μη νόμιμων και μη ενταγμένων
μεταναστών, οι οποίοι δυνητικά επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή.
Εργατικό δυναμικό, απασχόληση και ανεργία
Το εργατικό δυναμικό στον Δήμο ανέρχεται στις 2.000 χιλιάδες περίπου. Το 75.7% είναι
άνδρες, με το 24.3 % να είναι γυναίκες (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Η τοπική οικονομία έχει κατά βάση
αγροτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της δασοκομίας και της αλιείας, καθώς το
28.6% των απασχολουμένων δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Το
μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Θέρμου είναι ορεινό (60,8%), ένα μικρότερο ημιορεινό (36,3%)
και ελάχιστο πεδινό (2,9%). Τα παραπάνω αποτέλεσαν τους βασικότερους παράγοντες
ανάπτυξης της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου με την πλειοψηφία των κατοίκων
του Δήμου απασχολείται στον αγροτικό τομέα (κτηνοτροφία, γεωργία, θήρα, δασοκομία και
λιμναία αλιεία) (ΕΛΣΤΑΤ 2011).
Στο Δήμο Θέρμου κατοικούσαν το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 437 κάτοχοι
διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου/ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελματικών
και
ισότιμων
σχολών,
151
πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 1.683 απόφοιτοι Λυκείου, 1.243 απόφοιτοι τριτάξιου
Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών και 3.023 απόφοιτοι Δημοτικού.
Κλείνοντας, 1.376 μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν
γραφή και ανάγνωση, είτε ολοκλήρωσαν μεν την προσχολική αγωγή, είτε δεν γνωρίζουν
γραφή και ανάγνωση (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Οι παραπάνω αριθμοί είναι ενδεικτικοί του ελλείματος
δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει το εργατικό δυναμικό του Δήμου. Δεδομένης και της ισχυρής
τάσης φυγής νέων που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ισχυροποίηση
των δεξιοτήτων του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού και η ανάδειξη ευκαιριών
απασχόλησης αποτελούν σημαντική πρόκληση για το Δήμο.
Αναφορικά με τον κλάδο της εργασίας, εργάζεται το 49,7% του εργατικού δυναμικού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο Δήμος Θέρμου, ενώ σε
εθνικό επίπεδο το 53,5%, αντίστοιχα. Σχετικά με το φύλλο, στην ΠΔΕ εργάζονται το 60% των
ανδρών και μόλις το 39% των γυναικών. Η μεγάλη διαφορά της πρόσβασης στην
απασχόληση ως προς το φύλο είναι στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας η μεγαλύτερη
μεταξύ των ελληνικών περιφερειών (21%) (EUROSTAT, 2019). Η διαφορά αυτή καταγράφηκε το
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2011 και στον Δήμο Θέρμου, όπου το ποσοστό των απασχολούμενων που ήταν άνδρες
άγγιξε σχεδόν το 76% (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε δήμους με έντονο
αγροτικό χαρακτήρα όπως ο Δήμος Θέρμου. Συνολικά οι απασχολούμενοι το 2011 ήταν
2.078 άτομα, που αντιστοιχούν στο 81,71% επί των οικονομικώς ενεργών δημοτών. Τέλος, το
ποσοστό ανεργίας στο Δήμο Θέρμου (18,29%) ήταν χαμηλότερο συγκριτικά με την Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας (21,78%) και την ΠΔΕ (20,99%) το 2011(ΕΛΣΤΑΤ 2011).
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5. Άξονας 4: Παραγωγικό περιβάλλον

i4
Το σημαντικότερο τμήμα των απασχολούμενων στο Δήμο Θέρμου εργάζεται στον τριτογενή
τομέα και πρωτογενή τομέα. Στο Δήμο παράγονται αγροτικά προϊόντα τα οποία πωλούνται
τόσο σε εσωτερικές αγορές, όσο και σε αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο ο τομέας
χαρακτηρίζεται από μικρό κλήρο, από απουσία συνεταιριστικής και μεταποιητικής
δραστηριότητας, καθώς και από απουσία branding των τοπικά παραγόμενων προϊόντων.
Ο Δήμος βρίσκεται σε περιοχή που έχει ιδιαίτερα υψηλό ηλιακό, γεωθερμικό και αιολικό
ενεργειακό δυναμικό.
Στην επικράτεια του Δήμου βρίσκονται σημεία αγροτικής κληρονομιάς (νερόμυλοι,
μεσαιωνικά και νεότερα γεφύρια, μονοπάτια, εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών, αξιόλογα
Σελίδα 23 από 86

Δήμος Θέρμου

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου»
Α’ Μέρος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Θέρμου

διατηρητέα κτίρια, καλντερίμια, παραδοσιακοί οικισμοί, κλπ.) αλλά και πολιτιστικής
κληρονομιάς (Ιερές Μονές, κλπ.), τα οποία απολαμβάνουν δημοφιλίας σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Η πλούσια αυτή κληρονομιά δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης του αρχαιολογικού,
πολιτιστικού, θρησκευτικού τουρισμού και του οικοτουρισμού καθώς και άλλων μορφών
τουρισμού. Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη προοπτική ανάπτυξης που
παρουσιάζεται από την προώθηση του αθλητικού τουρισμού που μπορεί να επιτευχθεί με
την πλήρη αξιοποίηση των φυσικών στοιχείων (ποταμών, λόφων κ.α.) που διαθέτει ο δήμος
σε συνδυασμό με τη δημιουργία οργανωμένων αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων.
Παρ’ όλα αυτά, οι αφίξεις επισκεπτών είναι περιορισμένες.
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο Δήμος Θέρμου έχει ανάγκη να
ωθήσει τη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού μοντέλου ώστε η τοπική οικονομία να
εστιάζει σε τομείς της οικονομίας με προστιθέμενη αξία για την τοπική ανάπτυξη (όπως
αγροτική παραγωγή, τουρισμός, πολιτισμός). Η αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας
των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η οργανωμένη προώθησή τους σε αγορές –
κλειδιά θα επιφέρει σημαντική αύξηση της ζήτησης της τοπικής παραγωγής, άρα και αύξηση
των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης. Η στροφή στις ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την
υιοθέτηση αρχών αειφόρου διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, θα ωφελήσει σημαντικά τις
τοπικές κοινότητες.
Σημαντική πρόκληση για το Δήμο αποτελεί η αναβάθμιση και οργανωμένη διάθεση και
προώθηση του τουριστικού του προϊόντος. Η αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής και του
ορεινού όγκου για την ώθηση κλασικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι κλειδί για
την τοπική ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμπραξη του τουρισμού με άλλους
τομείς της τοπικής οικονομίας (πολιτισμός, αγροδιατροφή), για τη διαμόρφωση ενός
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος, ικανού να προσελκύσει επισκέπτες από την
Ελλάδα και αγορές του εξωτερικού.

5.1 Ανάγκη για νέο τοπικό παραγωγικό μοντέλο, με έμφαση στην εξωστρέφεια
Τοπική οικονομία
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπου
μπορούν να παραχθούν αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας εντάσσονται η
παραγωγή ενέργειας, ο τουρισμός (καταλύματα – εστίαση), η υγεία – μέριμνα, οι τεχνικές κι
επιστημονικές δραστηριότητες, η ενημέρωση – επικοινωνία (με έμφαση στον υποκλάδο ΤΠΕ),
οι κατασκευές και το εμπόριο (χονδρικό/ λιανικό) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).
Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, περιοχή όπου υπάγεται διοικητικά ο Δήμος
Θέρμου, ο τριτογενής τομέας παραγωγής συνεισφέρει περισσότερο στο τοπικό εισόδημα,
καθώς απασχολεί το 57,5% του συνόλου των εργαζομένων και ο κύκλος εργασιών των
επιχειρήσεων του τομέα αγγίζει το 70% του συνολικού τζίρου όλων των επιχειρήσεων της
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Αιτωλοακαρνανίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ ο πρωτογενής τομέας
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (62,2%) και απασχολεί το 34,1% του
συνόλου των εργαζομένων της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, συνεισφέρει μόνο κατά 14,1% στον
συνολικό τζίρο των επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την
χαμηλή ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. Τέλος, ο δευτερογενής τομέας
απασχολεί το 8,6% των εργαζομένων και συμβάλει κατά 16,6% στον συνολικό τζίρο. (ΕΛΣΤΑΤ,
2019)
Στον Δήμο Θέρμου, μία από τις βασικές παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότητας στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου αποτελεί η αγροτική, γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή
καθώς οι μισές περίπου επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Το
13,5% των επιχειρήσεων ανήκουν στον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου, καθώς και
στον κλάδο παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ήτοι 89 επιχειρήσεις από τις
συνολικά 852 (ποσοστό 10,4%) στην επικράτεια του Δήμου (ΕΛΣΤΑΤ, 2015).
Ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει κατά 28% περίπου στην συνολική απασχόληση του
ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Η πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου
που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα ασχολούνται με τη κτηνοτροφία, γεωργία, θήρα
και δασοκομία, φαινόμενο που παρατηρείται επίσης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι το
ενδιαφέρον του Δήμου για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα μέσω διάφορων
πρωτοβουλιών και έργων, όπως η συνέχιση των εργασιών για την αναμόρφωση του
αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Παμφίας, η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση ποιμνιοστασίων, η
συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, Η περαιτέρω ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής του
Δήμου θα παράσχει σημαντικές ευκαιρίες για την αύξηση της απασχόλησης και του τοπικού
εισοδήματος. Ο δευτερογενής τομέας συμβάλλει κατά 19% περίπου στην τοπική οικονομία
(ΕΛΣΤΑΤ 2011). Η συνεισφορά του τριτογενή τομέα είναι η πιο σημαντική καθώς εκεί
καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, το οποίο αγγίζει το 52% περίπου, με
τον κύριο όγκο των απασχολούμενων του τομέα να εργάζεται στο εμπόριο και τις επισκευές
(ΕΛΣΤΑΤ 2011).
Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
διαπιστώνεται η έλλειψη ψηφιακών κι επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και η περιορισμένη
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή. Μέσα από τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, οι τοπικές επιχειρήσεις θα
μπορούσαν να επιτύχουν αξιοσημείωτη αύξηση των μεγεθών τους, της εξωστρέφειάς τους,
του κύκλου εργασιών τους και των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης. Τέλος, ο αριθμός των
ατόμων που προχωρούν σε ίδρυση της δικής τους επιχείρησης ή συμμετέχουν στην ίδρυση
μιας επιχείρησης με έδρα το Δήμο και ευρύτερα στην ΠΔΕ δεν είναι υψηλός, με αποτέλεσμα
την απώλεια ευκαιριών δημιουργίας θέσεων απασχόλησης (ΠΤΑ/ΠΔΕ, 2020 & World Bank
Group, 2020 & ΣΕΒ, 2020).

Σελίδα 25 από 86

Δήμος Θέρμου

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου»
Α’ Μέρος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Θέρμου

Εξαγωγές
Έχοντας ως δεδομένο την αυξητική τάση των εξαγωγών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
παρατηρείται πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν στην πλειοψηφία τους διακρίνει τα οφέλη
της εξωστρέφειας κι επενδύουν στη διεθνοποίηση της δραστηριότητάς τους. Κατά το
διάστημα 2014 – 2018 σημειώθηκε αύξηση εξαγωγών από την ΠΔΕ κατά 4,9%, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ορυκτών. Οι επιχειρήσεις της ΠΔΕ εξάγουν κατά κύριο λόγο
τρόφιμα (71,4%), ποτά και καπνά (7,8%), μέταλλα (6,3%), χημικά και πλαστικά (6,2%), και μη
μεταλλικά ορυκτά (3,4%). Οι δέκα σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών των επιχειρήσεων
της ΠΔΕ είναι η Ιταλία (26%), Γερμανία (10,8%), ΗΠΑ (9,2%), Βουλγαρία (8,4%), Ηνωμένο
Βασίλειο (4,3%), Ρουμανία (3,9%), Κύπρος (2,9%), Αυστραλία (2,5%), Ολλανδία (2,4%) και
Ισπανία (2,3%) (ΙΕΕΣ/ΣΕΒΕ, 2019). Ο Δήμος Θέρμου, παρά το γεγονός ότι ο πρωτογενής
τομέας συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία και το εμπόριο βρίσκεται σε υψηλά
επίπεδα, χαρακτηρίζεται από χαμηλή εξωστρέφεια των επιχειρήσεών του καθώς ο αριθμός
των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εξαγωγές είναι αρκετά περιορισμένος.

5.2 Γεωργική παραγωγή: ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης για το Δήμο
Χρήσεις γης
Η γεωργία στην Ελλάδα και στην ΠΔΕ ειδικότερα χαρακτηρίζεται από χαμηλή εξωστρέφεια,
αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα, όπως δόθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο του
παρόντος. Αντίθετα, περιοχές με δυσμενέστερες κλιματολογικές συνθήκες (όπως το Ισραήλ
και οι σκανδιναβικές χώρες) έχουν επιτύχει ιδιαίτερα μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής ανά
στρέμμα καλλιεργειών με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τεχνικών γεωργίας ακριβείας
(ΥΠΕΚΑ, 2017).
Ο Δήμος Θέρμου έχει έκταση 333,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τις διαθέσιμες
καλλιεργήσιμες εκτάσεις να αποτελούν το 4,1% της συνολικής έκτασης της περιοχής του
Δήμου. Στο σύνολό τους οι γεωργικές εκτάσεις αντιστοιχούν περίπου στο 14% της συνολικής
έκτασης. Οι χρήσεις της γεωργικής γης αποτελούνται από ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες
καπνού, σιτηρών, αραβοσίτου, μηδικής, κηπευτικών κτλ. Αναφορικά με τις δενδρώδεις
καλλιέργειες, κυρίαρχο είδος είναι η ελιά (ελαιοποιήσιμες). Άλλες καλλιέργειες που
καταλαμβάνουν μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης είναι η βρώμη, ο βίκος, ο αραβόσιτος,
το σκληρό σιτάρι, το τριφύλλι. Τέλος, καταγράφονται μικρές εκτάσεις με καλλιέργειες όπως η
πορτοκαλιά, η λεμονιά, η μηδική, το αμπέλι, η καρυδιά και το grapefruit. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι πάνω από το 50% της συνολικής έκτασης του Δήμου καλύπτεται από
βοσκοτόπους. Τα δάση καλύπτουν μια σημαντική έκταση του Δήμου με ποσοστό περίπου
18% της συνολικής επιφάνειας, παρουσιάζοντας αφενός οικολογικό και αισθητικό
ενδιαφέρον, αφετέρου παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων
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(ξυλεία, κλπ.). Το επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από ασυνεχή ροή και η
περιοχή διαθέτει υπόγεια ύδατα. Η περιοχή του Δήμου Θέρμου παρουσιάζει σημαντικά
προβλήματα επάρκειας και ποιότητας αρδευτικού νερού, με αποτέλεσμα το αναπτυξιακό
μοντέλο της γεωργικής δραστηριότητας να παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες (ΕΛΣΤΑΤ, 2019).
Φυτική παραγωγή
Τα γεωργικά προϊόντα είναι κυρίως τα σιτηρά, το καλαμπόκι, τα κτηνοτροφικά φυτά, με τις
μεγαλύτερες παραγωγές να εμφανίζουν η μηδική, τα τριφύλλια, το ελαιόλαδο και τα
τυροκομικά προϊόντα. Στα γεωργικά προϊόντα υψηλό βαθμό μεταποίησης παρουσιάζει η
ελαιοποίηση στα ελαιοτριβεία της περιοχής, ενώ σημαντική είναι και η ανάπτυξη της
οινοποίησης σταφυλιών που καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή. Τα υπόλοιπα προϊόντα
δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επεξεργασία ή τουλάχιστον συσκευασία, εμφανίζοντας
μικρό βαθμό τυποποίησης και οργάνωσης της εμπορίας τους, με εξαίρεση την προσπάθεια
του Δήμου να πιστοποιηθεί το σαγκουίνι Μυρτιάς ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης.
Το επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων των αγροτών στην περιοχή είναι χαμηλό και βασίζεται
σε διαιώνιση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής με μικρή ενσωμάτωση της τεχνολογίας.
Οι προσπάθειες για την υιοθέτηση μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον είναι
ελάχιστες, καθώς οι βιολογικές καλλιέργειες απασχολούν πολύ μικρό ποσοστό της
συνολικής παραγωγής. Ακόμη, οι υφιστάμενες μέθοδοι παραγωγής επιφέρουν σοβαρές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στη ρύπανση των υδάτων, του εδάφους και
υπεδάφους, στην άμετρη χρήση νερού, καθώς και στην εκπομπή ρύπων (Επ. Πρόγραμμα
Δήμου Θέρμου, 2011).
Ζωική παραγωγή
Η κτηνοτροφία αποτελεί κύρια αγροτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Θέρμου. Στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμου και στις 22 τοπικές κοινότητες του Δήμου,
σημαντικό ποσοστό των οικογενειών έχει ως κύριο επάγγελμα την κτηνοτροφία (ΕΛΣΤΑΤ
2011). Το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής ανήκει στους δημότες των τοπικών κοινοτήτων και
ανέρχεται σε 42.525 κεφαλές ζώων ή σε 6.556,4 Μεγάλες Ζωικές Μονάδες (ΜΖΜ). Το
κυρίαρχο είδος ζώου με κεφάλαιο 63,9% του συνολικού ζωικού πληθυσμού είναι τα
πρόβατα, τα γίδια αποτελούν το 35,6% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου και τα βοοειδή το
0,5% (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2014). Όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι μη μετακινούμενες και
παραμένουν στην περιοχή όλο το χρόνο.
Τα παραγόμενα στην περιοχή προϊόντα προορίζονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς και
ένα μικρό ποσοστό προορίζεται για αυτοκατανάλωση. Οι συνεταιρισμοί της περιοχής
φαίνεται να μην διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της εμπορίας και ο ρόλος
τους περιορίζεται σε περισσότερο διαδικαστικά θέματα. Στα κτηνοτροφικά προϊόντα ο
βαθμός μεταποίησης είναι υψηλότερος, ωστόσο και πάλι δεν πραγματοποιείται σε
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οργανωμένη βάση, ενώ όλη σχεδόν η παραγόμενη ποσότητα γάλακτος τυροκομείται
(ΕΛΣΤΑΤ, 2020).

5.3 Τουρισμός και πολιτισμός: δυνητικοί πυλώνες της τοπικής οικονομίας
Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας λειτουργούν συνολικά 79 ξενοδοχειακές
μονάδες, από τις οποίες το 46,8% είναι τριών αστέρων. Στο Δήμο δεν λειτουργούν υποδομές
φιλοξενίας 5 και 4 αστέρων και συνολικά λειτουργούν μόλις 4 ξενοδοχειακές μονάδες
(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2021). Ο αριθμός των αφίξεων στα καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου κατά το 2019 στο Δήμο Θέρμου ανήλθε στις 2.651 και ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων στις 5.096. Οι αριθμοί αυτοί είναι αρκετά χαμηλοί συγκριτικά με τις
συνολικές αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ορεινούς Δήμους ανά την Ελλάδα για το έτος 2019
(ΕΛΣΤΑΤ, 2019).
Από τα παραπάνω φαίνεται πως ο Δήμος δεν αποτελεί καθιερωμένο τουριστικό προορισμό
και έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, δεδομένου του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού
πλούτου της περιοχής. Για το έτος 2020 ο αριθμός των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων
μειώθηκε σημαντικά, γεγονός που οφείλεται στην πανδημία Covid-19 (ΕΛΣΤΑΤ, 2020). Η
συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών επισκέπτεται την ΠΔΕ και κατ’ επέκταση το Δήμο
Θέρμου με αυτοκίνητο, ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά των τουριστών που επισκέπτονται
την ΠΔΕ συνολικά με άλλα μέσα (Επιχ. Πρόγραμμα ΠΔΕ 2020-2023, 2021).
Σε ό,τι αφορά το Δήμο Θέρμου ως προορισμό, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα να καταστεί
δυναμικός και μόνιμος πόλος έλξης τουριστικού ρεύματος και επισκεψιμότητας στο πρότυπο
άλλων ορεινών δήμων, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων. Η περιοχή
διαθέτει ωστόσο ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και πλούσια τοπική πολιτιστική κληρονομιά,
εφόδια ικανά να την αναδείξουν σε προορισμό με ετήσια κινητικότητα επισκεπτών. Μεγάλη
προοπτική ανάπτυξης παρουσιάζει ο αθλητικός τουρισμός, που μπορεί να επιτευχθεί με την
αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών στοιχείων σε συνδυασμό με την δημιουργία ήπιων και
περιβαλλοντικά φιλικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος διαθέτει οργανωμένη
εγκατάσταση rafting στον οικισμό Πόρο, εγκαταστάσεις kanoe-kayak (προπονητήριο
ολυμπιακών προδιαγραφών) στη θέση της γέφυρας «Μπανιά», λόφο κοντά στο Θέρμο που
έχει κριθεί κατάλληλος για ανεμοπτερισμό, πίστα αυτοκινήτου χωμάτινων διαδρομών σε
λόφο έξω από το Θέρμο και στη διασταύρωση προς Χρυσοβίτσα, καθώς και πίστα motocross που διαμορφώθηκε πρόσφατα κοντά στην περιοχή ανάμεσα στο Θέρμο και τον
οικισμό Αγία Σοφία. Επιπρόσθετα, ο θρησκευτικός, ο περιπατητικός, ο αλιευτικός, ο
φυσιολατρικός, ο αρχαιολογικός, ο οινικός και πολλά άλλα είδη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού δύναται να αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή μέσω της αξιοποίησης των
ακόλουθων σημείων ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά
της περιοχής του Δήμου (παραλίμνιο μέτωπο, ορεινός όγκος) (Ci-Novatec, 2021):



1 σημείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
50 σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος,
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4 σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
24 σημεία φυσικού πλούτου,
19 αξιοθέατα.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ο Δήμος χαρακτηρίζεται από
περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη είναι η έλλειψη συστηματικού προγραμματισμού
προώθησης και συντήρησης τόσο των φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, όσο και των
σημείων και εθίμων με ιδιαίτερο πολιτισμικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά
απουσιάζει η οργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας, όπως για παράδειγμα η
ενσωμάτωση όλων των τοπικών εκδηλώσεων σε ενιαίο φεστιβάλ πολιτισμού. Επιπρόσθετα,
η χαμηλή συχνότητα συντήρησης ή καθυστέρηση ολοκλήρωσης βασικών έργων
υποδομής, του οδικού δικτύου, χώρων πρασίνου και αναψυχής, στάθμευσης αυτοκινήτων,
πεζοδρόμων, μουσείων, αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών καθώς και
δικτύων ύδρευσης, αποτελούν συνιστώσες υποβάθμισης του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος. Αποτέλεσμα είναι η περιοχή να χαρακτηρίζεται ως λιγότερο ελκυστική για
επενδύσεις στον τουρισμό, χάνοντας την ευκαιρία αύξησης της τοπικής οικονομίας και
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
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6. Άξονας 5: Κοινωνία

i5
Η ποιότητα της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών είναι αναπόσπαστο τμήμα της
τοπικής διακυβέρνησης. Στο Δήμο Θέρμου υπάρχουν περιοχές υψηλής αισθητικής και
περιβαλλοντικής αξίας, οι οποίες για το λόγο αυτό προστατεύονται σε διεθνές επίπεδο και σε
κάθε κάτοικο αντιστοιχούν ικανοποιητικά τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, δεδομένου και του
ορεινού και αγροτικού χαρακτήρα του Δήμου. Σημαντικό μέρος του πληθυσμού διαβιεί σε
συνθήκες κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, φιανόμενο που ο Δήμος έχει
αντιληφθεί και προσπαθεί να μετριάσει μέσα από προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η
ανακύκλωση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και η ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
είναι ανησυχητική (όπως ο περιορισμός του φυσικού πλούτου, αστικά λύματα σε
απορροφητικούς βόθρους, η υποβάθμιση της λίμνης Τριχωνίδας και του οικοσυστήματός
της, κλπ.).
Αναφορικά με τις δομές υγείας, αυτές περιορίζονται στην ύπαρξη Κέντρου Υγείας στο
Θέρμο. Η αποτελεσματική λειτουργία του ΚΥ Θέρμου και η εξασφάλιση έγκαιρης διακομιδής
ασθενών από τους οικισμού στο ΚΥ και από το ΚΥ σε μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα
είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για το Δήμο. Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά
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κοινοτήτων και αρκετών οικισμών, το κακό οδικό δίκτυο, ο κατά μέσο όρο μεγάλος ηλικιακά
πληθυσμός και η δυσκολία διακομιδής (από το δημόσιο και από ιδιώτες) αποτελούν
ζητήματα αυξημένης προτεραιότητας, δεδομένης μάλιστα της εξελισσόμενης πανδημίας
Covid-19 και της θέλησης της τοπικής κοινωνίας για αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.
Ο Δήμος Θέρμου οφείλει να εστιάσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών
του. Πρώτης προτεραιότητας πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφόρος
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσα από δράσεις οργάνωσης της
καθαριότητας και ορθολογικής διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυσης της
ανακύκλωσης, ενίσχυσης της ορθής διαχείρισης των λημμάτων, αξιοπρεπούς διαχείρισης
αδέσποτων ζώων και προώθησης του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο. Πρώτης
προτεραιότητας είναι επίσης και η προστασία της υγείας των πολιτών, καθώς και η
εξασφάλιση άρτιων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, ώστε το τοπικό σύστημα να μπορεί να
ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις κρίσεων ή αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών υγείας λόγω
τουρισμού.
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
Το 41% περίπου του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας αντιμετώπιζε το 2019 κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, φέρνοντας έτσι την ΠΔΕ στην τελευταία θέση μεταξύ
των ελληνικών περιφερειών. Το 2019 το 25,6% του πληθυσμού αντιμετώπιζε σοβαρή στέρηση
υλικών αγαθών αντίστοιχα, ποσοστό επίσης υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών περιφερειών
(EUROSTAT, 2019). Ο Δήμος Θέρμου χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία γυναικών και νέων,
γηράσκοντα πληθυσμό, χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και
εσωστρεφή επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, το ποσοστό πληθυσμού που κινδυνεύει με
κοινωνικό αποκλεισμό είναι πιθανά σημαντικό. Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποτελούν
ισχυρή σύσταση για αφενός την ενδυνάμωση του δικτύου παρεχόμενων κοινωνικών –
προνοιακών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, αφετέρου για την
ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων ανωτέρω υπηρεσιών σε επίπεδο δήμου,
περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας συνολικά (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, 2019).
Περιβάλλον και ανακύκλωση
Η ποιότητα ζωής των πολιτών μιας περιοχής συνδέεται άρρηκτα με την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής. Ο Δήμος Θέρμου έχει στο
παρελθόν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Λειτουργεί
μάλιστα στην περιοχή από το 2014 ως ανεξάρτητη δομή το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας
και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Την ευρύτερη περιοχή απασχολούν αρκετά
περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως (ΠΕΣΚΑ, 2020):
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Η ποιοτική υποβάθμιση του οικοσυστήματος της λίμνης Τριχωνίδας και του φυσικού
της πλούτου λόγω της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, λυμάτων,
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Ο περιορισμός του φυσικού πλούτου από το παράνομο και εντατικό κυνήγι.
Η διάχυση λυμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα και σε κανάλια ύδρευσης έχει
καταστήσει πολλές πηγές ακατάλληλες για χρήση.
Η τακτική εκκένωσης βόθρων στην ύπαιθρο συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και
πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Η διαχείριση απορριμμάτων δεν γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ανεπάρκεια
εξοπλισμού, απουσία σημείων διαλογής – πράσινων σημείων, κλπ.).
Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι διαδεδομένη, ενώ χαμηλή είναι
και η ενεργειακή κατάταξη των δημοσίων κτιρίων της περιοχής.

Ο Δήμος Θέρμου εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Ναυπάκτου ο οποίος βρίσκεται στη θέση
«Βλαχομάνδρα» και εξυπηρετεί τους Δήμους Ναυπακτίας και Θέρμου, καθώς και τον Δήμο
Δωρίδος της ΠΕ Φωκίδας. Η λειτουργεία του έχει αδειοδοτηθεί μέχρι το 2024 και θα δέχεται
απόβλητα από μονάδες επεξεργασίας, από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων, καθώς και οικιακά απόβλητα ή απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες.
Στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση της κυκλικής
οικονομίας και η μείωση κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
Η οργάνωση της ανακύκλωσης στην περιοχή χρήζει ανασχεδιασμού. Ο Δήμος συμμετέχει
στο σύστημα μπλε κάδων, όμως οι ίδιοι οι Δημότες δεν ανακυκλώνουν τα απορρίμματά
τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο αριθμός των κάδων και οι υπηρεσίες-υποδομές συλλογής
των υλικών είναι επίσης ανεπαρκείς (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου
Ναυπακτίας και Δήμου Θέρμου, 2016).
Παραλίμνιο μέτωπο
Η παραλίμνια περιοχή της Παμφίας, η οποία εκτείνεται στα ανατολικά της λίμνης Τριχωνίδας,
αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Θέρμου. Η παραλίμνια
αυτή περιοχή διαθέτει ιδιαιτέρως εύφορα εδάφη, με πολλές και ποικίλες καλλιέργειες. Στην
περιοχή λειτουργεί και μονάδα Ιαματικών Λουτρών, το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας
της οποίας χρήζει αναθεώρησης. Επιπρόσθετα, η αλιευτική εκμετάλλευση της λίμνης δεν
είναι αποδοτική, καθώς τα προϊόντα της καλύπτουν την μικρή περιφερειακή ζήτηση, χωρίς
να έχει υπάρχει οργανωμένη διάθεσή τους σε ευρύτερες αγορές, κυρίως τυποποιημένου
αλιεύματος. Εξαίρεση αποτελεί η αλιεία αθερίνας, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά κατά τα
τελευταία έτη.
Η ολοκλήρωση της αδειοδότησης της λουτροπηγής «Κόκκινο Στεφάνι Μυρτιάς» και η
εκπόνηση μελέτης για τον καθορισμό της όχθης και παρόχθιας ζώνης στο υπολειπόμενο
τμήμα της λίμνης (στα όρια του Δήμου Θέρμου) εντάσσονται στις πρόσφατες δράσεις του
Δήμου Θέρμου για την αξιοποίηση της λίμνης. Το παραλίμνιο μέτωπο του Δήμου έχει πια
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σημαντικά περιθώρια ανάδειξης και εκμετάλλευσης, γεγονός που αναμένεται να έχει άμεση
θετική επίδραση στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, στην καθημερινότητα των πολιτών
και επισκεπτών, στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στο επενδυτικό προφίλ
της περιοχής. Από το 2017 έχει εγκριθεί σχετική μελέτη ανάπλασης της παραλίμνιας ζώνης
και σχεδιασμού παραλίμνιας διαδρομής της Λίμνης Τριχωνίδας, από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος, η οποία ωστόσο δεν έχει περάσει σε στάδιο εφαρμογής (Δήμος Θέρμου, 2021).
Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας
Οι δομές υγείας και πρόνοιας της περιοχής αντιμετωπίζουν από το 2020 μια διπλή
πρόκληση: αφενός καλούνται να ικανοποιήσουν τις πάγιες ανάγκες των δημοτών για
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, αφετέρου καλούνται να συμβάλλουν τα μέγιστα για την
αντιμετώπιση διαδοχικών ξεσπασμάτων της εξελισσόμενης πανδημίας κορωνοϊού. Στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν 11 νοσοκομειακές μονάδες, από τις οποίες 2
χωροθετούνται στην Αιτωλοακαρνανία. Λειτουργούν επίσης 29 κέντρα υγείας, εκ των
οποίων τα 13 χωροθετούνται στην Αιτωλοακαρνανία. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια
περίθαλψη, στην Αιτωλοακαρνανία λειτουργούν 72 περιφερειακά ιατρεία και 4 τοπικές
μονάδες υγείας. Στο Θέρμο λειτουργεί Κέντρο Υγείας, ενώ περιφερειακά λειτουργούν 5
ιατρεία. Οι κάτοικοι του Δήμου λαμβάνουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
νοσοκομειακής περίθαλψης από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και το Γενικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου (6η ΥΠΕ, 2020).
Στο Δήμο Θέρμου λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας το όποιο εδρεύει στο Θέρμο και
επανδρώνεται από επιστημονικό προσωπικό (κοινωνική λειτουργός και νοσηλεύτρια).
Βασικός στόχος της λειτουργίας του κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (άτομα που πλήττονται από ένδεια,
άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι και
Ρομά) με σκοπό την υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξή τους στην βελτίωση του βιοτικού
τους επιπέδου. Ο Δήμος υλοποιεί ακόμη το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχοντας
υπηρεσίες από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που αποτελείται από κοινωνιολόγο,
νοσηλεύτρια και οικογενειακές βοηθούς, καθώς και το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)». Παράλληλα, λειτουργεί Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος, παιδικός σταθμός, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κοινωνικό
παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο. Ιδιαίτερα σημαντικό μειονέκτημα των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας είναι η δυσκολία διακομιδής ασθενών μεταξύ των κοινοτήτων και του
Κέντρου Υγείας, καθώς και μεταξύ του Κέντρου Υγείας και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
(Δήμος Θέρμου, 2021).
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7. Η πανδημία Covid – 19
Covid-19: η νέα κανονικότητα
Από τον Φεβρουάριο του 2020 ο κόσμος βιώνει μια νέα πραγματικότητα, αυτή που επέβαλε
η εξελισσόμενη πανδημία Covid-19. Τον Σεπτέμβριο του 2021, συνολικά είχαν καταγραφεί
περισσότερα από 233 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια
επιβεβαιωμένοι θάνατοι παγκοσμίως, με το 30% των κρουσμάτων και το 29% των θανάτων
να εντοπίζεται στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2021 είχαν καταγραφεί
περισσότερα από 645 χιλιάδες κρούσματα και 14 χιλιάδες θάνατοι (ΠΟΥ, 2021).

233.484.228
κρούσματα

70.041.283
κρούσματα

645.378
κρούσματα

4.776.882
θάνατοι

1.385.295
θάνατοι

14.691
θάνατοι
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Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, από τον Μάρτιο 2020 έως τον Ιούλιο 2021, καταγράφηκαν
19.791 κρούσματα, από τα οποία 5.326 αφορούσαν στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας. Οι θάνατοι από τη νόσο Covid-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
ανήλθαν στους 517, οι 153 από τους οποίους αφορούσαν στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Ο.Δ.Υ., 2021). Σύμφωνα με το Τμήμα Νοσημάτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (2021), στο Δήμο Θέρμου εκτιμάται πως εντοπίστηκαν περίπου το 4% των
κρουσμάτων και θανάτων της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ήτοι περίπου 210 κρούσματα και 10
θάνατοι.
Επιπτώσεις πανδημίας σε τοπικό επίπεδο
Η τοπική οικονομική και κοινωνική ζωή επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από την
πανδημία. Η παρατεταμένη αναστολή εργασιών επιχειρήσεων, η εκμηδένιση του τουριστικού
ρεύματος, ο περιορισμός των μετακινήσεων και η μείωση της ζήτησης στην αγορά συνολικά
επίδρασαν και στην τοπική οικονομία. Στοίχημα για το Δήμο Θέρμου είναι η αξιοποίηση των
ευκαιριών και διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας,
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αγροτικής παραγωγής και απασχόλησης, ιδιαίτερα σε όρους εξωστρέφειας και ψηφιακού
μετασχηματισμού καθώς και στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που ανέδειξε
η πανδημία.
Επιπτώσεις πανδημίας σε περιφερειακό επίπεδο
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εθνική και στις περιφερειακές οικονομίες είναι δύσκολο να
προσδιοριστούν με ακριβή τρόπο. Οι κλάδοι του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης
και της αναψυχής επλήγησαν ισχυρότερα από την πανδημία. Στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας οι κλάδοι αυτοί απασχολούν το 38% περίπου της περιφερειακής οικονομίας
(ΕΛΣΤΑΤ, 2021).
Ο αριθμός των εγγεγραμένων ανέργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αυξήθηκε κατά
12,3% τον Αύγουστο 2020, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019 (ΟΑΕΔ, 2021). Σε αναστολή
λειτουργίας βρέθηκε το 11,1% των επιχειρήσεων (11 χιλιάδες περίπου επιχειρήσεις) σε
περιφερειακό επίπεδο, ενώ το ποσοστό των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις σε αναστολή
λειτουργίας άγγιξε κατά την περίοδο του περιορισμού κυκλοφορίας το 21,8% (40 χιλιάδες
περίπου απασχολούμενοι) (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).
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2ο Μέρος

Τα ισχυρά «χαρτιά» και οι αδυναμίες
του Δήμου Θέρμου
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8. Ανάλυση χαρακτηριστικών του Δήμου Θέρμου
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Στον παραπάνω πίνακα αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα συστημικά χαρακτηριστικά του Δήμου
Θέρμου καθώς και τα στοιχεία εκείνα που διακρίνουν τον πληθυσμό του Δήμου που χρήζουν
αλλαγής ή που αποτελούν γερή βάση για να επέλθουν επικείμενες ή επιδιωκόμενες αλλαγές.
Ο Δήμος Θέρμου αποτελεί ένα δήμο με σημαντικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες για να
επιτύχει άνοδο της τοπικής ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος έρχεται επίσης
αντιμέτωπος με αρκετά ζητήματα που χρήζουν άμεσου χειρισμού προκειμένου να πετύχει τη
δημιουργία ικανοποιητικών συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακού χαρακτήρα πλεονεκτήματα του Δήμου είναι ο
φυσικός πλούτος, το ανάγλυφο, καθώς και η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της
περιοχής. Ο ιδιαίτερος τοπικός πολιτιστικός πλούτος ενισχύεται από την ύπαρξη δεκάδων
ενεργών φορέων και συλλόγων στις κοινότητες της περιοχής, οι οποίοι συνεισφέρουν στην
τοπική πολιτιστική ζωή με πλήθος εκδηλώσεων, εκθέσεων, κλπ. Το ιδιαίτερο γεωγραφικό
ανάγλυφο, το οποίο δημιουργείται αφενός από την ύπαρξη του ορεινού όγκου, αφετέρου
από τη λίμνη Τριχωνίδα και τον ποταμό Εύηνο, δίνουν στην περιοχή χαρακτήρα φυσικού
καταφυγίου με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης βιώσιμων και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, ικανών να εξασφαλίζουν σταθερή ροή επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή πληροί τα κριτήρια για εντυπωσιακή ανάπτυξη του
αθλητικού και φυσιολατρικού τουρισμού, του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού,
καθώς και του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού.
Βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Θέρμου αποτελεί ο πρωτογενής τομέας
παραγωγής. Η γεωργία και η κτηνοτροφία πρωταγωνιστούν στην τοπική απασχόληση, ενώ
και η αλιεία δύναται να καταστεί ανταγωνιστική και εξωστρεφής μέσα από οργανωμένες
ιχθυοκαλλιέργειες (λίμνη Τριχωνίδα, ποταμοί Εύηνος, Φιδάκια και Γιδομανδρίτης). Στην
περιοχή παράγονται προϊόντα που μπορούν να πιστοποιηθούν για την ποιότητα και τη
γεωγραφική τους προέλευση (ενδεικτικά σαγκουίνι Μυρτιάς, μέλι, τυροκομικά και αλλαντικά,
προϊόντα από άγρια βότανα), επιτρέποντας στην τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα
να αυξήσει τις ευκαιρίες οργανωμένης τυποποίησης και διάθεσης των τοπικά παραγόμενων
προϊόντων στο σύνολό τους.
Οι υπηρεσίες και παραγωγικοί φορείς της περιοχής, δεδομένης της χαμηλής
διασυνδεσιμότητάς της, έχουν αντιληφθεί τη σημασία της χρήσης νέων τεχνολογιών τόσο
για την εξασφάλιση αποδοτικής εσωτερικής λειτουργίας, όσο και για τις συναλλαγές τους με
τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος έχει ισχυρή θέληση και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες
για την ψηφιοποίηση της λειτουργίας του. Ζητούμενο είναι επίσης ο ψηφιακός
μετασχηματισμός της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής, ώστε να εξασφαλίσουν
ικανοποιητικό επίπεδο εξωστρέφειας και ανθεκτικότητας σε περιπτώσεις κρίσεων όπως η
πανδημία Covid-19. Ο Δήμος έχει επίσης ενεργοποιήσει τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία
για την ίδρυση και λειτουργία δομών υγείας, φροντίδας και πρόνοιας, στοχεύοντας στην
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Κλείνοντας, στην περιοχή λαμβάνουν χώρα
συχνά πρωτοβουλίες σχετικά με τη στήριξη και προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων, οι
οποίες χρήζουν έντασης κι ενίσχυσης.
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Το τουριστικό προϊόν της περιοχής δεν έχει οργανωθεί, αναδειχθεί και προωθηθεί κατάλληλα.
Αποτέλεσμα είναι η περιοχή του Δήμου Θέρμου να απέχει αρκετά από το στόχο να
αποκτήσει χαρακτήρα τυπικού δημοφιλούς ορεινού – λιμναίου προορισμού, όπως για
παράδειγμα ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Άμεση συνέπεια
είναι η απώλεια δυνητικών επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, η μειωμένη δημιουργία
εσόδων από τον τουρισμό και η μειωμένες δυνατότητες απασχόλησης στους κλάδους
καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής.
Ο φυσικός πλούτος, τα οικοσυστήματα και τελικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων της
περιοχής κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και από
περισσότερο ελέγξιμες αιτίες, όπως η ανεπάρκεια διαχείρισης των απορριμμάτων, η μη
ορθολογική διαχείριση και απόθεση των λυμάτων, τα μειωμένα επίπεδα ανακύκλωσης.
Σημαντικό μειονέκτημα είναι επίσης η σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής, όπου
παρατηρείται αφενός ταχεία αύξηση του γεροντικού πληθυσμού και μείωση γεννήσεων,
αφετέρου μείωση του ενεργού οικονομικά πληθυσμού και φυγή υψηλά καταρτισμένων νέων
σε άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού. Ακριβώς για τον παραπάνω λόγο, είναι
έκδηλη η ανάγκη ανασχεδιασμού και ενίσχυσης των τοπικών υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας
και φροντίδας, καθώς και η βελτίωση της δυνατότητας διακομιδής ασθενών από τις
κοινότητες της περιοχής σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παροχής
υπηρεσιών υγείας.
Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής πρέπει να ενισχυθεί σε όρου επιχειρηματικών και
ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων, να υιοθετηθούν αποδοτικές μεθοδολογίες και εργαλεία καλλιέργειας και
κτηνοτροφίας, να ενισχυθεί το τοπικό δυναμικό μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς
τομέα, να βελτιωθεί το επίπεδο των ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών από δημόσιους
φορείς. Αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση του επενδυτικού προφίλ της περιοχής, η αύξηση της
εξωστρέφειας της τοπικής επιχειρηματικότητας, η μείωση της διαρροής καταρτισμένων νέων
και δυνητικά η αύξηση του τοπικού εισοδήματος και των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης.
Το οδικό δίκτυο, τόσο το εθνικό, όσο και το επαρχιακό και αγροτικό, αποτελούν «αγκάθι» για
την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η ανάγκη αναβάθμισης και τακτικής συντήρησης
κεντρικών οδικών αξόνων του Δήμου είναι έκδηλη και θα συμβάλει στην αποκατάσταση της
απομόνωσης της περιοχής, καθώς και στη διευκόλυνση ροής επισκεπτών καθ’ όλη της
διάρκεια του χρόνου. Σημαντικές βασικές υποδομές που χρήζουν επέκτασης, αναβάθμισης ή
ανανέωσης είναι το σύστημα συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων και το
δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης. Με τον τρόπο αυτό απαλείφονται σε σημαντικό
βαθμό κίνδυνοι για την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής, καθώς και για την ποιότητα
ζωής των δημοτών. Κλείνοντας, κομβικής σημασίας είναι η ανάδειξη και βιώσιμη
εκμετάλλευση της παραλίμνιας ζώνης του Δήμου, γεγονός που θα ωφελήσει την τοπική
επιχειρηματικότητα, απασχόληση και καθημερινότητα πολιτών κι επισκεπτών.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν προκλήσεις που πρέπει να τεθούν στο κέντρο του στρατηγικού
και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών
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ανάπτυξης στον Δήμο Θέρμου θα προκύψει μέσα από την υιοθέτηση ενός ρεαλιστικού
οράματος και στρατηγικών μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων και προϋποθέσεων.
Ο Δήμος Θέρμου βρίσκεται στην αρχή μιας ακολουθίας ευκαιριών χρηματοδότησης τόσο
για την ανάκαμψή του από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, όσο και για την
επαναφορά του σε καλύτερα επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης από εκείνα πριν
τη δεκαετή οικονομική κρίση. Μέχρι το 2023 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκταμιεύσεις κεφαλαίων
από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ ταυτόχρονα θα έχει εκκινήσει η υλοποίηση
δράσεων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων μετασχηματίζεται σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προβλέποντας πληθώρα
δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα για την περίοδο 2021-2025.
Η Ομάδα Εργασίας, έχοντας λάβει υπόψη όλα τα ανωτέρω, συνέταξε και προτείνει το νέο
αναπτυξιακό όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τις κατευθυντήριες αρχές του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου 2020 – 2023. Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε
άξονες προτεραιότητας και μέτρα, με σκοπό – σε επόμενη φάση – τον επιτυχή σχεδιασμό
ρεαλιστικών δράσεων και παρεμβάσεων που θα απαντούν στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο Δήμος Θέρμου.
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3ο Μέρος

Οι απόψεις των Υπηρεσιών και Νομικών
Προσώπων καθώς και των Παραγωγικών Φορέων
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9. Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δήμου Θέρμου
Τα στελέχη των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων κλήθηκαν να αξιολογήσουν την
ποιότητα των υποδομών της περιοχής του Δήμου Θέρμου. Καλύτερη αξιολόγηση έλαβαν οι
υποδομές για την εξυπηρέτηση των πολιτών (80% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή
«καλές»), οι υποδομές εκπαίδευσης (80% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές») και οι
αστικές υποδομές (80% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές»). Την πιο αρνητική
αξιολόγηση έλαβαν το οδικό δίκτυο (66,7% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές»), οι
αστικές συγκοινωνίες (53,4% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές») και οι τουριστικές
υποδομές (40% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές»).

Διάγραμμα 1. Από την ερώτηση: «Αξιολογήστε την ποιότητα
των παρακάτω υποδομών στην περιοχή του Δήμου Θέρμου».

Τα στελέχη των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν την
ποιότητα των υπηρεσιών της περιοχής του Δήμου Θέρμου. Καλύτερη αξιολόγηση έλαβαν οι
υπηρεσίες εκπαίδευσης (80% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές»), οι υπηρεσίες
ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας (80% τις χαρακτηρίζουν ως
«πολύ καλές» ή «καλές») και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (73,3% τις χαρακτηρίζουν ως
«πολύ καλές» ή «καλές»). Την πιο αρνητική αξιολόγηση έλαβαν οι αστικές και υπεραστικές
συγκοινωνίες (60% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές»), οι υπηρεσίες τουρισμού
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και επισκεπτών (40% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές») και οι υπηρεσίες
πολιτικής προστασίας (20% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές»).

Διάγραμμα 2. Από την ερώτηση: «Αξιολογήστε την ποιότητα των υπηρεσιών
που διατίθενται στους δημότες του Δήμου Θέρμου».

Στα στελέχη των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων δόθηκαν μια σειρά από ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που αφορούν στην περιοχή του Δήμου Θέρμου, τα οποία κλήθηκαν να
αξιολογήσουν στην κλίμακα 1 – 5 κατά πόσο έχουν χαρακτήρα πλεονεκτήματος ή
μειονεκτήματος για την περιοχή (όπου 1 σημαίνει «σημαντικό μειονέκτημα» και 5 σημαίνει
«σημαντικό πλεονέκτημα»).
Ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα αναδείχθηκαν:
 Η λίμνη Τριχωνίδα και ο ποταμός Εύηνος (4,8),
 Η παραλίμνια περιοχή του Δήμου (4,73),
 Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής (4,6),
 Η ποιότητα του περιβάλλοντος στην περιοχή (4,53),
 Η συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα δήμων και πόλεων (4,2).
Στον αντίποδα, ως σημαντικότερα μειονεκτήματα της περιοχής αναδείχθηκαν:
 Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο (1,53),
 Η πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου (2,2),
 Το οδικό και αγροτικό δίκτυο του Δήμου (2,27),
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Η απασχολησιμότητα σε τοπικό επίπεδο (2,4),
Το δίκτυο μεταφορών (2,67).

Διάγραμμα 3. Από την ερώτηση: «Πώς αξιολογείτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου
Θέρμου; Καταγράψτε στην κλίμακα 1-5, όπου 1 σημαίνει «σημαντικό μειονέκτημα»
και 5 σημαίνει «σημαντικό πλεονέκτημα».

Τα στελέχη των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων αξιολόγησαν επίσης βασικά θέματα που
αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία τους. Αξιολογούν ως γενικά επαρκή τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (60% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές») και
τους υφιστάμενους χώρους (53,3% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές»).
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Μοιρασμένες είναι οι αξιολογήσεις σε ότι αφορά την επάρκεια δεξιοτήτων του προσωπικού
(46,7% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές», 33,3% ως «μέτριες») και τον υφιστάμενο
εξοπλισμό πληροφορικής (40% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές», 33,3% ως
«μέτριες»). Λιγότερο θετικά αξιολογείται η υποστήριξη διοικητικών υπηρεσιών από συστήματα
τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (13% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές», 60%
ως «μέτριες» και 26,6% ως «πολύ κακές» ή «κακές»). καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού (20% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές»
33,3% ως «μέτριες» και 46,7% ως «πολύ κακές» ή «κακές»).

Διάγραμμα 4. Από την ερώτηση: «Πως αξιολογείτε τα παρακάτω σχετικά με την επάρκεια του προσωπικού, των
χώρων και του εξοπλισμού της Διεύθυνσης ή ΝΠ;».
Προτεραιότητες
Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των
δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού
Επιχειρηματική (επαν)εκκίνηση και εκπαίδευση
επιχειρηματιών
Νέες υπηρεσίες στο χώρο της κοινωνικής
πρόνοιας
Νέες υπηρεσίες στο χώρο της υγείας
Προστασία του περιβάλλοντος και στροφή σε
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Στήριξη, εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια της
αγροτικής παραγωγής
Συντήρηση υποδομών (οδικό δίκτυο, ύδρευση,
αποχέτευση, κλπ.)
Ψηφιακή μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του
Δήμου
Ώθηση του τουριστικού προϊόντος
(αναπλάσεις παραλίμνιων περιοχών, ανάδειξη
κοινόχρηστων χώρων, τουριστική προβολή,
ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.)

1η

2η

3η

4η

5η

6η

7,1%

15,4%

23,1%

7,7%

15,4%

23,1%

15,4%

15,4%

7,7%

38,5%

15,4%

15,4%

15,4%

7,7%

23,1%

23,1%

7,7%

7,7%
14,3%

7,7%

7,7%

7,1%

7,7%

38,5%

7,7%

7,7%

7,1%

7,7%

15,4%

28,6%

15,4%

21,4%

15,4%

14,3%

15,4%

7,7%

7η

8η

9η

7,7%

7,7%

7,7%
15,4%

7,7%

15,4%

23,1%

38,5%

30,8%

15,4%

7,7%

7,7%

7,7%

15,4%

15,4%

30,8%

15,4%

7,7%

7,7%

23,1%

15,4%

7,7%
23,1%

15,4%

Διάγραμμα 5. Από την ερώτηση: «Αξιολογήστε τις παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου Θέρμου,
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει επιφέρει τόσο η 10ετής οικονομική κρίση, όσο και η πανδημία του
Covid-19. Σημειώστε τον κατάλληλο αριθμό δίπλα από κάθε επιλογή. Ο αριθμός 1 υποδηλώνει την πλέον
σημαντική προτεραιότητα».
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Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα στελέχη να ιεραρχήσουν εννέα προτεινόμενες προτεραιότητες
στρατηγικού χαρακτήρα. Σαν πρώτη προτεραιότητα έθεσαν τη συντήρηση υποδομών
(28,6%) και την ψηφιακή μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του Δήμου (21,4%). Οι απόψεις ήταν
μοιρασμένες μεταξύ τεσσάρων επιλογών σε ό,τι αφορά τον ορισμό της δεύτερης
προτεραιότητας, όπως δίνεται και στον ανωτέρω πίνακα. Σαν τρίτη προτεραιότητα έθεσαν τη
δημιουργία νέων υπηρεσιών στο χώρο της υγείας (38,5%), καθώς και την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού σε τοπικό επίπεδο (23,1%).
Μικρότερης προτεραιότητας ζητήματα αναδεικνύονται οι νέες υπηρεσίες στο χώρο της
κοινωνικής πρόνοιας (23,1% κατατάσσουν την προτεραιότητα αυτή στην όγδοη θέση),
καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος με στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(38,5% κατατάσσουν την προτεραιότητα αυτή στην ένατη θέση).
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10. Φορείς Δήμου Θέρμου
Οι εκπρόσωποι των Φορέων που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στο Δήμο
Θέρμου κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ποιότητα των υποδομών της περιοχής του Δήμου
Θέρμου. Καλύτερη αξιολόγηση έλαβαν οι υποδομές εκπαίδευσης (81,9% τις χαρακτηρίζουν
ως «πολύ καλές» ή «καλές»), οι υποδομές εξυπηρέτησης των δημοτών (81,8% τις
χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές») και οι αστικές υποδομές (81,8% τις
χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές»). Την πιο αρνητική αξιολόγηση έλαβαν το οδικό
δίκτυο (63,6% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές»), οι αστικές συγκοινωνίες (27,3%
τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές») και οι υποδομές υγείας (27,3% τις
χαρακτηρίζουν ως «πολύ κακές» ή «κακές»).

Διάγραμμα 6. Από την ερώτηση: «Αξιολογήστε την ποιότητα
των παρακάτω υποδομών στην περιοχή του Δήμου Θέρμου».

Οι εκπρόσωποι των Φορέων που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στο Δήμο
Θέρμου κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών της περιοχής του
Δήμου Θέρμου. Καλύτερη αξιολόγηση έλαβαν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης (91% τις
χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές»), οι υπηρεσίες πολιτισμού (81,8% τις
χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές») και οι υπηρεσίες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με
την εξυπηρέτηση πολιτών από Δήμο σε θέματα διεκπεραίωσης αιτημάτων και
αδειοδοτήσεων (81,8% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ καλές» ή «καλές»). Την πιο αρνητική
Σελίδα 47 από 86

Δήμος Θέρμου

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου»
Α’ Μέρος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Θέρμου

αξιολόγηση έλαβαν οι αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες (63,6% τις χαρακτηρίζουν ως
«πολύ κακές» ή «κακές»), οι υπηρεσίες αθλητισμού (45,5% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ
κακές» ή «κακές») και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (45,5% τις χαρακτηρίζουν ως «πολύ
κακές» ή «κακές»).

Διάγραμμα 7. Από την ερώτηση: «Αξιολογήστε την ποιότητα
των υπηρεσιών που διατίθενται στους δημότες του Δήμου Θέρμου».

Στα στελέχη των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων δόθηκαν μια σειρά από ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που αφορούν στην περιοχή του Δήμου Θέρμου, τα οποία κλήθηκαν να
αξιολογήσουν στην κλίμακα 1 – 5 κατά πόσο έχουν χαρακτήρα πλεονεκτήματος ή
μειονεκτήματος για την περιοχή (όπου 1 σημαίνει «σημαντικό μειονέκτημα» και 5 σημαίνει
«σημαντικό πλεονέκτημα»).
Ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα αναδείχθηκαν:
 Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής (4,78),
 Η παραλίμνια περιοχή του Δήμου (4,78),
 Η ποιότητα του περιβάλλοντος στην περιοχή (4,67),
 Η λίμνη Τριχωνίδα και ο ποταμός Εύηνος (4,67),
 Η ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών στα όρια του Δήμου (4,11).
Στον αντίποδα, ως σημαντικότερα μειονεκτήματα της περιοχής αναδείχθηκαν:
 Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο (1,78),
 Το δίκτυο μεταφορών (2,11),
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Το οδικό και αγροτικό δίκτυο του Δήμου (2,33),
Η απασχολησιμότητα σε τοπικό επίπεδο (2,44),
Η πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου (2,67).

Διάγραμμα 8. Από την ερώτηση: «Πώς αξιολογείτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου
Θέρμου; Καταγράψτε στην κλίμακα 1-5, όπου 1 σημαίνει «σημαντικό μειονέκτημα» και 5
σημαίνει «σημαντικό πλεονέκτημα».

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα στελέχη να ιεραρχήσουν εννέα προτεινόμενες προτεραιότητες
στρατηγικού χαρακτήρα. Σαν πρώτη προτεραιότητα έθεσαν την ώθηση του τοπικού
τουριστικού προϊόντος (αναπλάσεις παραλίμνιων περιοχών, ανάδειξη κοινόχρηστων
χώρων, τουριστική προβολή, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.) (27,3%). Ως δεύτερης
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προτεραιότητας ζήτημα αναδείχθηκε η συντήρηση υποδομών (οδικό δίκτυο, ύδρευση,
αποχέτευση, κλπ.) (36,4%), όπως δίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Σαν τρίτη
προτεραιότητα έθεσαν τη στήριξη, εκσυγχρονισμό και εξωστρέφεια της αγροτικής
παραγωγής (36,4%), ενώ μοιρασμένες ήταν οι απόψεις για ως προς ποιο ζήτημα αποτελεί
τέταρτη προτεραιότητα για το Δήμο.
Προτεραιότητες
Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων
του τοπικού εργατικού δυναμικού
Επιχειρηματική (επαν)εκκίνηση και εκπαίδευση
επιχειρηματιών

1η

2η

3η

4η

5η

6η

9,1%

18,2%

9,1%

18,2%

27,3%

9,1%

9,1%

18,2%

36,4%

9,1%

18,2%

Νέες υπηρεσίες στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας

9,1%

Νέες υπηρεσίες στο χώρο της υγείας
Προστασία του περιβάλλοντος και στροφή σε
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Στήριξη, εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια της
αγροτικής παραγωγής
Συντήρηση υποδομών (οδικό δίκτυο, ύδρευση,
αποχέτευση, κλπ.)

9,1%

18,2%

9,1%

9,1%

18,2%

9,1%

36,4%

18,2%

36,4%

9,1%

9,1%

18,2%

9,1%

Ψηφιακή μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του Δήμου
Ώθηση του τουριστικού προϊόντος (αναπλάσεις
παραλίμνιων περιοχών, ανάδειξη κοινόχρηστων
χώρων, τουριστική προβολή, ανάδειξη πολιτιστικής
κληρονομιάς, κλπ.)

9,1%

27,3%

18,2%

8η

9η

9,1%

9,1%

27,3%

36,4%

18,2%

18,2%

27,3%

9,1%

9,1%

18,2%

18,2%

9,1%

9,1%

18,2%

9,1%

9,1%

9,1%

18,2%

18,2%

9,1%

18,2%

9,1%

7η

9,1%

9,1%

9,1%

9,1%

9,1%

18,2%

18,2%

9,1%

18,2%

Πίνακας 1. Από την ερώτηση: «Αξιολογήστε τις παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου Θέρμου,
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει επιφέρει τόσο η 10ετής οικονομική κρίση, όσο και η πανδημία του
Covid-19. Σημειώστε τον κατάλληλο αριθμό δίπλα από κάθε επιλογή. Ο αριθμός 1 υποδηλώνει την πλέον
σημαντική προτεραιότητα».

Μικρότερης προτεραιότητας ζητήματα αναδεικνύονται οι νέες υπηρεσίες στο χώρο της
κοινωνικής πρόνοιας (36,4% κατατάσσουν την προτεραιότητα αυτή στην όγδοη θέση), ενώ
στην τελευταία θέση ισοψηφούν οι επιλογές «νέες υπηρεσίες στο χώρο της κοινωνικής
πρόνοιας», «ψηφιακή μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του Δήμου» και «ώθηση του
τουριστικού προϊόντος (αναπλάσεις παραλίμνιων περιοχών, ανάδειξη κοινόχρηστων
χώρων, τουριστική προβολή, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.)» (18,2%).
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4ο Μέρος

Όραμα, στρατηγικοί στόχοι, άξονες και
κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Θέρμου για το
2020 – 2023
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11. Το αναπτυξιακό όραμα για το Δήμο Θέρμου
Το όραμα αποτυπώνει τις φιλοδοξίες και τη μακροπρόθεσμη στόχευση ενός οργανισμού.
Απευθύνεται τόσο στη λογική, όσο και στο συναίσθημα, ενώ απεικονίζει – κατά το δυνατό –
την αισιόδοξη του οργανισμού για το μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέλλον
(Μπουραντά, 2015).
Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών, περιφερειών και πόλεων
διαμορφώνουν, πριν από την αναπτυξιακή στρατηγική και το επιχειρησιακό τους
πρόγραμμα, το στρατηγικό αναπτυξιακό όραμά τους. Η διαμόρφωση του στρατηγικού
αναπτυξιακού οράματος συμβάλλει καθοριστικά στον ορθολογικό σχεδιασμό και
προγραμματισμό και στην αποτελεσματική επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων. Το
αναπτυξιακό όραμα προηγείται της κατάρτισης και της εφαρμογής των επιχειρησιακών
προγραμμάτων και είναι το πρώτο βήμα για την έκφραση και την προσέγγιση των
επιθυμητών αλλαγών και την επιθυμητή πορεία προς την ολοκληρωμένη ανάπτυξη:
οικονομική, κοινωνική και οικολογική (Καντιάνης & Νικολόπουλος, 2020).
Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Θέρμου περιγράφεται ακολούθως:

“

Ανθρωποκεντρικός και προσβάσιμος από όλους Δήμος ενισχύοντας
την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με σεβασμό στην
τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και με βασική προϋπόθεση
τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και του επιχειρηματικού
κόσμου

”

Οι κατευθυντήριες αρχές είναι:

ΚΑ1

Βελτίωση υποδομών μεταφορών και γνώσης

ΚΑ2

Αναβάθμιση δικτύου και ποιότητας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

ΚΑ3

Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και ανάδειξη των τοπικών παραγόμενων
προϊόντων

ΚΑ4

Αναβάθμιση ποιότητας ζωής στο Δήμο, με έμφαση στην άρση κοινωνικών
αποκλεισμών και στην προστασία του περιβάλλοντος

ΚΑ5

Ενίσχυση του τοπικού τουριστικού προϊόντος – συμπράξεις με άλλους τομείς της
οικονομίας και αειφόρος αξιοποίηση παραλίμνιων περιοχών
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ΚΑ6

Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και του επιχειρηματία – ψηφιακός
μετασχηματισμός Δήμου

ΚΑ7

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού
δυναμικού – αναστροφή της φυγής νέων από την περιοχή

ΚΑ8

Προστασία και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

ΚΑ9

Άμβλυνση κοινωνικών αδικιών – βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ευπαθών
ομάδων πληθυσμού
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12. Η στρατηγική του Δήμου Θέρμου μέχρι το 2023
Το σύνολο των προτεραιοτήτων και πολιτικών για την εκπλήρωση του αναπτυξιακού
οράματος ενός οργανισμού αποτελούν τη στρατηγική του οργανισμού αυτού για το μέλλον.
Η διαμόρφωση στρατηγικής εδράζεται σε δύο παράγοντες: α) στον προσδιορισμό των
κρίσιμων ζητημάτων που οφείλει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός σχετικά με την ανάπτυξή
του, β) στη διαμόρφωση πολιτικών κι επιλογών που θα διασφαλίζουν επαρκή προσέγγιση
λύσης στα ανωτέρω κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα.
Η στρατηγική του Δήμου Θέρμου για το χρονικό διάστημα 2020 – 2023 οφείλει να λάβει
υπόψη α) την υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της περιοχής του
Δήμου, β) το όραμα και την αποστολή του Δήμου, γ) τις αρχές και το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας του Δήμου. Οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου για την ανωτέρω χρονική περίοδο
δίνονται ακολούθως

Στρατηγικός Στόχος 1

Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποδομές
μεταφορών, γνώσης, τεχνολογίας και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

Στρατηγικός Στόχος 2

Κοινωνικά και διοικητικά ανθεκτικός Δήμος, με έμφαση
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ετοιμότητα
των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

Στρατηγικός Στόχος 3

Ενίσχυση της της εξωστρέφειας της τοπικής
επιχειρηματικότητας και βιώσιμη τουριστική ανάδειξη του
τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος

Στρατηγικός Στόχος 4

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή και
εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού

Καθένας από τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη
συνάφεια με μία ή περισσότερες από τις κατευθυντήριες αρχές του παρόντος. Η συνάφεια
αυτή αποτυπώνεται ακολούθως:
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Στρατηγικός Στόχος 1

ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ4, ΚΑ6, ΚΑ7

Στρατηγικός Στόχος 2

ΚΑ2, ΚΑ4, ΚΑ5, ΚΑ6, ΚΑ9

Στρατηγικός Στόχος 3

ΚΑ3, ΚΑ5, ΚΑ6, ΚΑ8

Στρατηγικός Στόχος 4

ΚΑ1, ΚΑ3, ΚΑ6, ΚΑ7
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13. Άξονες ανάπτυξης – άξονες προτεραιότητας
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως εργαλείο άσκησης του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου,
συνυπολογίζοντας τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές της, αποτελεί το
ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής της ανάπτυξης.
Μέσα από μία διεξοδική ανάλυση, η οποία έλαβε χώρα σε επίπεδο μακροοικονομικού
περιβάλλοντος, υποδομών, ανθρώπινων πόρων, παραγωγικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη και τις συνέπειες της εξελισσόμενης
πανδημίας κορονοϊού, προέκυψαν οι ακόλουθοι περιγραφόμενοι άξονες, με την εφαρμογή
των οποίων θα επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη της κοινωνίας κα κατ’ επέκταση η ευμάρεια
των πολιτών του Δήμου Θέρμου.

Άξονας 1

Υποστηρίζοντας τις ευαίσθητες κι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Άξονας 2

Επενδύοντας σε βασικά έργα υποδομών και ανάπτυξης

Άξονας 3

Στήριξη της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της
τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Άξονας 4

Προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη του τοπικού
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου

Καθένας από τους ανωτέρω άξονες μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια με έναν ή
περισσότερους από τους στρατηγικούς στόχους του παρόντος. Η συνάφεια αυτή
αποτυπώνεται ακολούθως.
Άξονας 1

ΣΣ1, ΣΣ2

Άξονας 2

ΣΣ1

Άξονας 3

ΣΣ3, ΣΣ4

Άξονας 4

ΣΣ2, ΣΣ3
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Υποστηρίζοντας τις ευαίσθητες κι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος στοχεύει στην
επίτευξη κοινωνικής ευημερίας και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της
υιοθέτησης στοχευμένων πρωτοβουλιών κοινωνικής χροιάς. Σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής προϋποθέτει μια επιτυχημένη
εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών υγείας και μέριμνας. Οι δήμοι οφείλουν να
είναι ευέλικτοι και να αναβαθμίζονται ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικά συστημικά
προβλήματα ή έκτακτες περιστάσεις, όπως αυτή της πανδημίας Covid-19.
Οι δομές υγείας και πρόνοιας του Δήμου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη αύξηση
ζήτησης των υπηρεσιών τους κατά το 2020 κι έπειτα, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη του
τοπικού πληθυσμού για οργανωμένες δομές υγείας και πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίζονται
αποδοτικά οι υφιστάμενες αλλά και οι νέες προκλήσεις. Η δημογραφία της περιοχής
χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση του γεροντικού πληθυσμού και μείωση γεννήσεων,
μείωση του οικονομικού ενεργά πληθυσμού και φυγή καταρτισμένων νέων. Ταυτόχρονα, το
ανάγλυφο της περιοχής είναι ορεινό και ο πληθυσμός ζει σε μεγάλο αριθμό διάσπαρτων
κοινοτήτων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η έντονη ανάγκη αναβάθμισης και ισότιμης
παροχής υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και φροντίδας, καθώς και η εγκαθίδρυση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος διακομιδής ασθενών από τις κοινότητες της περιοχής σε
μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας. Για
το λόγο αυτό, ο παρών άξονας προτεραιότητας αναλύεται σε δύο επιμέρους μέτρα
προτεραιότητας, όπως δίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

ΑΞΟΝΑΣ 1
Υποστηρίζοντας τις ευαίσθητες κι
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

ΜΕΤΡΟ 1.1

ΜΕΤΡΟ 1.2

Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών
πρόνοιας και φροντίδας

Αντιμετώπιση ζητημάτων ισότιμης
παροχής υπηρεσιών υγείας
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Επενδύοντας σε βασικά έργα υποδομών και ανάπτυξης

Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος εστιάζει στη
βελτίωση των υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων, αειφόρων, σύγχρονων βασικών
υποδομών. Ο ρόλος των υποδομών στην προώθηση της ανάπτυξης είναι ζωτικός. Από τα
συστήματα μεταφορών έως τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και τα δίκτυα
ύδρευσης και αποχέτευσης, επίκεντρο είναι ο πολίτης, ο επισκέπτης και η επιχείρηση, γεγονός
που επιτρέπει τη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής, αειφόρου και οικονομικής ανάπτυξης.
Ο Δήμος Θέρμου, όντας ορεινός δήμος, χαρακτηρίζεται από χαμηλή διασυνδεσιμότητα με
προβλήματα στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, το οποίο επηρεάζεται συχνά από έντονα καιρικά
φαινόμενα. Η ανάγκη αναβάθμισης και τακτικής συντήρησης των οδικών αξόνων στην
περιοχή του Δήμου είναι έκδηλη, και η ικανοποίησή της θα επιταχύνει τη διαδικασία άρσης
της απομόνωσης της περιοχής, ενώ θα συνεισφέρει και στη διευκόλυνση ροής επισκεπτών
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Το δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, το σύστημα συλλογής, διαχείρισης και
ανακύκλωσης απορριμμάτων, οι υποδομές της ηλεκτροδότησης - ηλεκτροφωτισμού
χρήζουν επέκτασης. Τέλος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας του Δήμου, η
δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής και οι αναπλάσεις πλατειών και άλλων
κοινόχρηστων χώρων αποτελούν βασικές παραμέτρους για την βελτίωση της
καθημερινότητας όλων των πολιτών και τη διευκόλυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Για
το λόγο αυτό, ο παρών άξονας προτεραιότητας αναλύεται σε δύο επιμέρους μέτρα
προτεραιότητας, όπως δίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

ΑΞΟΝΑΣ 2

Επενδύοντας σε βασικά έργα
υποδομών και ανάπτυξης

ΜΕΤΡΟ 2.1
Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας
και προσβασιμότητας

ΜΕΤΡΟ 2.2
Βελτίωση της καθημερινότητας
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13.3 Στήριξη της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης
Ο τρίτος άξονας προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος εστιάζει στο τρίπτυχο
ανάπτυξης απασχολησιμότητα – επιχειρηματικότητα – εξωστρέφεια, διαμορφώνοντας
κατάλληλα εργαλεία για την αξιοποίηση ευκαιριών και εξασφάλιση πολύτιμων πόρων στο
Δήμο Θέρμου. Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή του Δήμου Θέρμου μπορεί να
εκμεταλλευτεί πληθώρα αναπτυξιακών ευκαιριών και ευκαιριών βελτίωσης της εξωστρέφειάς
της.
Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής. Η
γεωργία και η κτηνοτροφία πρωταγωνιστούν στην τοπική απασχόληση, ενώ παράλληλα η
αλιεία παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι τα τοπικά παραγόμενα
προϊόντα διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά και πωλούνται σε εσωτερικές αγορές καθώς
και σε αγορές του εξωτερικού, ο βαθμός τυποποίησης και εξαγωγής είναι μικρός προς
μέτριος, ενώ παράλληλα παρατηρείται απουσία επαρκούς branding των τοπικά
παραγόμενων προϊόντων.
Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα στην περιοχή, με σημαντικές
ευκαιρίες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αύξησης του τοπικού εισοδήματος και
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και
πλούσια τοπική πολιτιστική κληρονομιά, εφόδια ικανά να την αναδείξουν σε ανταγωνιστικό
τουριστικό προορισμό. Η αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής και του ορεινού όγκου για
την ώθηση κλασικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι κλειδί για την τοπική
ανάπτυξη. Η περιοχή προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σύμπραξης του τουριστικού κλάδου με
άλλους τομείς της οικονομίας (ιδιαίτερα με τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή) για τη
διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος, ικανού να προσελκύσει
επισκέπτες από την Ελλάδα και αγορές του εξωτερικού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το παραγωγικό και επιχειρηματικό μοντέλο της περιοχής μπορεί να διαφοροποιηθεί με ΄τέτοιο
τρόπο, ώστε η τοπική οικονομία να εστιάζει σε τομείς της οικονομίας με προστιθέμενη αξία
για την τοπική ανάπτυξη (όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός και ο πολιτισμός). Η
υιοθέτηση πρωτοβουλιών για την προώθηση της εξωστρέφειας της τοπικής παραγωγής
και επιχειρηματικότητας καθώς και του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος θα
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και τις διαθέσιμες θέσεις
απασχόλησης.
Ο παρών άξονας προτεραιότητας αναλύεται σε δύο επιμέρους μέτρα προτεραιότητας,
όπως δίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα.
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ΑΞΟΝΑΣ 3
Στήριξη της εξωστρέφειας και της
ανταγωνιστικότητας της τοπικής
επιχειρηματικότητας και της
απασχόλησης

ΜΕΤΡΟ 3.1

Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής
παραγωγής με έμφαση στην
αειφορία

ΜΕΤΡΟ 3.2
Προώθηση του τουρισμού

13.4 Προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη του τοπικού φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου
Ο τέταρτος άξονας προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος εστιάζει στην
υιοθέτηση πρωτοβουλιών αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής καθώς και στην ανάδειξη του τοπικού
πολιτιστικού πλούτου, καθώς τα πεδία αυτά αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα
αναπτυξιακού χαρακτήρα για την περιοχή του Δήμου Θέρμου.
Το υγιές περιβάλλον συνεπάγεται βιώσιμη οικονομία και ευκαιρίες κοινωνικής ευημερίας. Για
την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, ο Δήμος οφείλει να προσεγγίσει το
περιβάλλον, το κλίμα, την οικονομία και την κοινωνία ως «συγκοινωνούντα δοχεία». Η
προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
αποτελούν θεμελιώδους σημασίας προτεραιότητες για την περιοχή, καθώς η τοπική
οικονομία και κοινωνία στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό σε κλάδους της οικονομίας που
κινδυνεύουν άμεσα από την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και την περιβαλλοντική
ρύπανση. Είναι συνεπώς κριτικής σημασίας η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης
ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία, η υιοθέτηση και υλοποίηση στρατηγικών και
πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση των πόρων, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
των ήδη εκδηλούμενων συνεπειών της αλλαγής του κλίματος, η ορθή διαχείριση των
απορριμμάτων – λυμάτων καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης.
Η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής αποτελεί στοιχείο με δυνητικά μεγάλη αναπτυξιακή
δυναμική. Παρά το γεγονός ότι ο τοπικός πολιτιστικός πλούτος ενισχύεται από την ύπαρξη
δεκάδων ενεργών φορέων και συλλόγων οι οποίοι συνεισφέρουν στην τοπική πολιτιστική
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ζωή με πλήθος εκδηλώσεων, εκθέσεων, κλπ., ο Δήμος έχει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω
ανάδειξης του πολιτιστικού προϊόντος, καλύπτοντας τυχόν ελλείψεις σε υποδομές
πολιτιστικού χαρακτήρα όπως μουσεία, συντονισμό και υποστήριξη εκδηλώσεων, κλπ..
Ο παρών άξονας προτεραιότητας αναλύεται σε δύο επιμέρους μέτρα προτεραιότητας,
όπως δίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

ΑΞΟΝΑΣ 4
Προστασία του περιβάλλοντος και
ανάδειξη του τοπικού φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου

ΜΕΤΡΟ 4.1
Επενδύοντας στην προστασία του
περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής

ΜΕΤΡΟ 4.2
Αναδεικνύοντας τον τοπικό
πολιτιστικό πλούτο
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Παράρτημα

Ο Δήμος Θέρμου σε αριθμούς
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1. Ο Δήμος Θέρμου
Ο Δήμος Θέρμου είναι ορεινός δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Θέρμο,
ιστορική κωμόπολη και κέντρο της ελληνιστικής Αιτωλικής Συμπολιτείας. Ο Δήμος έλαβε τη
σημερινή του μορφή το 1998 με το Σχέδιο Καποδίστριας καθώς έμεινε ανεπηρέαστος από
τον νόμο «Καλλικράτη». Έχει έκταση περίπου 334 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πληθυσμό
8.242 μόνιμων κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Ο Δήμος Θέρμου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Βόρεια
συνορεύει με το Ν. Ευρυτανίας – όπου το Παναιτωλικό όρος αποτελεί φυσικό όριο –
Ανατολικά και Νότια με τις ορεινές Δημοτικές Ενότητες Πλατάνου, Πυλλήνης και Ναυπάκτου
του Δήμου Ναυπακτίας ενώ Δυτικά με τις Δημοτικές Ενότητες Παραβόλας και Μακρυνείας
του Δήμου Αγρινίου. Το Θέρμο έχει μεγάλη ιστορία, μεγάλη πολιτιστική προσφορά και
ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.

Εικόνα 1. Ο Δήμος Θέρμου από δορυφόρο (Πηγή: Google maps)

Συνολικά, ο Δήμος Θέρμου αποτελείται από 23 τοπικές κοινότητες. Διακρίνεται για την
ποικιλία γεωμορφολογικών στοιχείων κι αυτό συνιστά ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία
της φύσης του. Η λίμνη Τριχωνίδα, την οποία προσεγγίζει ο Δήμος Θέρμου σε μεγάλο μήκος
της ακτής της και μάλιστα στο πιο αξιόλογο από πλευράς φυσικού κάλλους, οι μικρές
παραλίμνιες πεδινές εκτάσεις της Μυρτιάς και της Παμφίας, το οροπέδιο του Θέρμου το
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οποίο πλαισιώνεται με καταπράσινους λόφους, και τα μικρότερα οροπέδια της Χρυσοβίτσας
και του Πλατύπορου, οι κοιλάδες του ποταμού Ευήνου και των γραφικών παραποτάμων του
Γιδομανδρίτη και Φιδάκια, οι κατάφυτες πλαγιές, (αλλού με παραμεσογειακή βλάστηση κι
αλλού ελατοσκεπείς), του Ανατολικού Παναιτωλικού, όπως και τα γυμνά από βλάστηση
τμήματα και οι κορυφές της συγκεκριμένης οροσειράς αλλά και ένα πλήθος ρεμάτων που
εντοπίζονται σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου Θέρμου, αποτελούν τα
γεωμορφολογικά εκείνα στοιχεία που συνθέτουν ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον (Δήμος
Θέρμου, 2021).
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του Μόνιμου Πληθυσμού του Δήμου
Θέρμου ανά Τοπική Κοινότητα.
Περιγραφή
ΔΗΜΟΣ Θέρμου (Έδρα: Θέρμου)
Δημοτική Κοινότητα Θέρμου
Τοπική Κοινότητα Αβαρίκου
Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας
Τοπική Κοινότητα Αετόπετρας
Τοπική Κοινότητα Αμβρακίας
Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως
Τοπική Κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου
Τοπική Κοινότητα Διασελλακίου
Τοπική Κοινότητα Διπλατάνου
Τοπική Κοινότητα Δρυμώνος
Τοπική Κοινότητα Καλουδίου
Τοπική Κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοβρύσης
Τοπική Κοινότητα Κονίσκης
Τοπική Κοινότητα Λευκού
Τοπική Κοινότητα Μυρτού
Τοπική Κοινότητα Νεροχωρίου
Τοπική Κοινότητα Παμφίου
Τοπική Κοινότητα Πέρκου
Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου
Τοπική Κοινότητα Σιταραλώνων
Τοπική Κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας
Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας

Μόνιμος Πληθυσμός

Μεταβολή 2001-2011
(%)

8.242
1.959
236
349
327
248
734
244
136
117
332
307
234
185
326
113
729
134
119
90
444
664
99
116

5,17%
-14,8%
17,41%
-3,06%
200,00%
95,28%
-31,14%
320,69%
44,68%
67,14%
8,50%
-2,54%
0,86%
69,72%
78,14%
3,67%
-16,97%
83,56%
11,21%
114,29%
-8,26%
93,2%
-31,25%
-20,55%

Πίνακας 1. Kατανομή του Μόνιμου Πληθυσμού του Δήμου Θέρμου
ανά Τοπική Κοινότητα (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)
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1.1 Μεταβολές στον πραγματικό πληθυσμό και την πληθυσμιακή πυκνότητα του
Δήμου Θέρμου
Στον επόμενο πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη του πληθυσμού, συνολικά και ανά φύλο, στο
Δήμο Θέρμου, στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την
περίοδο 1991-2001-2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 1991, 2001, 2011).

1991

Ποσοστιαία
Μεταβολή
2011/2001

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2011

Σύνολο

Μόνιμος
πληθυσμός

2001

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

707.316

354.071

353.245

740.506

376.596

363.910

679.796

339.310

340.486

-8,2

-9,9

-6,4

Νομός
Αιτωλοακαρνανίας

228.180

113.817

114.363

224.429

113.411

111.018

210.802

105.423

105.379

-6,7

-7

-5

4.640

4.682

9.299

4.800

4.499

8.242

4.164

4.078

-11,3

-13,2

-9,3

Δήμος Θέρμου

9.322

Πίνακας 2. Πληθυσμιακή κατανομή συνολικά και ανά φύλο στο Δήμο Θέρμου, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΕΛΣΤΑΤ, 1991, 2001, 2011).

1.2 Οικογενειακή κατάσταση
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, στο Δήμο Θέρμου κατοικούσαν το 2011, ήτοι 3.000
περίπου άγαμοι/ες, 4.278 κάτοικοι βρίσκονται σε γάμο, σύμφωνο συμβίωσης ή διάσταση,
812 περίπου σε χηρεία και 144 περίπου είναι διαζευγμένοι από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.
Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, η οικογενειακή κατάσταση των κατοίκων δίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Τόπος μόνιμης διαμονής

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Σύνολο

Άγαμοι

Έγγαμοι, με
σύμφωνο
συμβίωσης
και σε
διάσταση

Χήροι και
χήροι από
σύμφωνο
συμβίωσης

Διαζευγμένοι
και
διαζευγμένοι
από
σύμφωνο
συμβίωσης

10.816.286

4.227.476

5.436.265

820.527

332.018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

679.796

279.597

331.815

52.752

15.632

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

309.694

134.028

146.481

21.049

8.136

Δήμος Πατρέων

213.984

96.703

98.211

13.022

6.048

Δήμος Αιγιαλείας

49.872

18.526

25.833

4.185

1.328

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

25.916

11.210

12.394

1.878

434

8.877

3.584

4.400

760

133

11.045

4.005

5.643

1.204

193

210.802

83.369

105.154

18.447

3.832

34.416

14.593

16.269

2.866

688

Δήμος Ερυμάνθου
Δήμος Καλαβρύτων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
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Τόπος μόνιμης διαμονής

Σύνολο

Άγαμοι

Έγγαμοι, με
σύμφωνο
συμβίωσης
και σε
διάσταση

Χήροι και
χήροι από
σύμφωνο
συμβίωσης

Διαζευγμένοι
και
διαζευγμένοι
από
σύμφωνο
συμβίωσης

Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας

17.370

6.527

8.733

1.699

411

Δήμος Αγρινίου

94.181

38.049

46.976

7.495

1.661

Δήμος Αμφιλοχίας

17.056

6.215

8.711

1.899

231

8.242

3.008

4.278

812

144

Δήμος Ναυπακτίας

27.800

10.638

14.245

2.373

544

Δήμος Ξηρομέρου

11.737

4.339

5.942

1.303

153

159.300

62.200

80.180

13.256

3.664

Δήμος Πύργου

47.995

18.565

24.393

3.843

1.194

Δήμος Ήλιδας

32.219

12.894

15.990

2.605

730

Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης

21.581

8.709

10.753

1.636

483

Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

14.109

4.879

7.348

1.483

399

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

13.409

4.685

7.089

1.369

266

8.953

2.886

4.979

900

188

21.034

9.582

9.628

1.420

404

Δήμος Θέρμου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Δήμος Ζαχάρως
Δήμος Πηνειού

Πίνακας 3. Οικογενειακή κατάσταση ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).
Πυρηνικές οικογένειες

Μέλη πυρηνικών
οικογενειών
6.690

Αριθμός παιδιών

Σύνολο
2.273
2.559
Παντρεμένα
1.858
5.673
1.957
ζευγάρια/Συμβιούντες
Μόνος πατέρας
120
300
180
Μόνη μητέρα
295
717
422
Πίνακας 4. Πυρηνικές οικογένειες, μέλη πυρηνικών οικογενειών και αριθμός παιδιών κατά τύπο πυρηνικής
οικογένειας Δήμου Θέρμου (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)

1.3 Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, στην Δήμο Θέρμου κατοικούσαν το 2011 μόνιμα 437
κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου/ Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
ανώτερων
επαγγελματικών
και
ισότιμων
σχολών,
151
πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 1.683 απόφοιτοι Λυκείου, 1.243 απόφοιτοι τριτάξιου
Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών και 3.025 απόφοιτοι Δημοτικού.
Κλείνοντας, 1.376 μόνιμοι κάτοικοι της ΠΔΕ εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν
γραφή και ανάγνωση, είτε ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή, είτε δεν γνωρίζουν γραφή
και ανάγνωση (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Αναλυτική πληροφορία σε επίπεδο Δήμου δίνεται στον πίνακα
που ακολουθεί.
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Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών
Σχολών

1.809.087

502.079

2.532.396

1.428.490

2.524.345

1.343.534

676.355

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

679.796

82.519

18.147

155.435

89.992

187.851

104.198

41.654

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

309.694

48.059

9.419

84.411

38.718

72.097

37.220

19.770

Δήμος Πατρέων

213.984

39.685

7.024

64.355

25.368

41.714

21.739

14.099

Δήμος Αιγιαλείας

49.872

5.913

1.760

11.931

7.234

14.316

5.968

2.750

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

25.916

1.396

355

4.430

3.357

8.857

5.579

1.942

8.877

397

107

1.567

1.244

3.332

1.741

489

11.045

668

173

2.128

1.515

3.878

2.193

490

210.802

20.895

5.030

40.429

27.711

65.867

37.907

12.963

34.416

3.558

767

7.319

4.157

10.150

6.256

2.209

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Δήμος Ερυμάνθου
Δήμος Καλαβρύτων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δήμος Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

Σύνολο

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 1/1/2005)

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού
κλπ.)

10.816.286

Τόπος μόνιμης διαμονής

Απόφοιτοι Δημοτικού

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια
κλπ.)

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου»
Α’ Μέρος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Θέρμου

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι
Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων
επαγγελματικών και ισότιμων σχολών

Δήμος Θέρμου

Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας

17.370

1.172

642

2.462

2.102

6.244

3.681

1.067

Δήμος Αγρινίου

94.181

10.957

2.371

17.897

12.870

27.838

15.928

6.320

Δήμος Αμφιλοχίας

17.056

934

188

2.549

2.100

6.503

3.862

920

Δήμος Θέρμου

8.242

437

151

1.683

1.243

3.023

1.376

329

Δήμος Ναυπακτίας

27.800

3.247

725

6.731

3.641

7.630

4.295

1.531

Δήμος Ξηρομέρου

11.737

590

186

1.788

1.598

4.479

2.509

587

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

159.300

13.565

3.698

30.595

23.563

49.887

29.071

8.921

Δήμος Πύργου

47.995

5.603

1.216

10.416

7.250

13.584

7.019

2.907

Δήμος Ήλιδας

32.219

2.840

796

5.899

4.488

9.989

6.289

1.918

Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης

21.581

1.766

482

3.628

2.909

6.975

4.680

1.141

Δήμος Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων

14.109

677

239

2.673

2.262

5.338

2.399

521

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

13.409

766

210

2.464

2.036

4.530

2.767

636

8.953

773

206

1.598

1.422

3.019

1.444

491

21.034

1.140

549

3.917

3.196

6.452

4.473

1.307

Δήμος Ζαχάρως
Δήμος Πηνειού

Πίνακας 5. Εκπαιδευτικό επίπεδο μόνιμου πληθυσμού κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).
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Δήμος Θέρμου

2. Μακροοικονομικό περιβάλλον
2.1 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία & Κλάδοι οικονομίας

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

17.022

3.699

38.246

5.447

6.466

26.987

8.203

31.941

6.462

157.526

917

705

205

1.508

174

175

1.133

195

1.619

347

7.065

Αιτωλοακαρνανία

216

334

228

62

505

29

38

293

29

414

105

2.025

Αχαΐα

199

425

347

108

669

122

108

630

141

946

139

3.488

Ηλεία

378

158

130

35

334

23

28

210

25

260

102

1.552

Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

Διοικητική Μονάδα

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως
εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες
νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες ετερόδικων
οργανισμών και φορέων

Ενημέρωση και επικοινωνία

23.402

793

ΕΛΛΑΔΑ

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση,
δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης

Κατασκευές

6.673

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Μεταποίηση

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της ΠΔΕ και της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, όπου υπάγεται ο
Δήμος Θέρμου, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (ΕΛΣΤΑΤ, 2017).

Πίνακας 6. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά κλάδο σε εκατ. ευρώ (ΕΛΣΤΑΤ, 2017).

Από την ανάλυση της κατανομής της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τομείς της ΠΔΕ
φαίνεται ότι η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας
ανέρχεται σε 11% περίπου, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας συμμετέχουν κατά
13% και 76% περίπου, αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ, 2016).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
NACE
Rev2

Περιγραφή

A

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

D
E

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
50,273

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες €)
657,989

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
49,514

19

11,660

102

3,221

1,196,599

10,247

474

41,642

795

126

47,315

657

3,830

240,467

5,625

13,786

3,356,840

28,016
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
NACE
Rev2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

Περιγραφή

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες €)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

3,813

369,742

6,587

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

6,012

270,835

18,441

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

722

37,964

1,192

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

748

24,464

1,136

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

196

11,504

303

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6,054

212,614

8,310

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

773

47,972

2,373

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

53

13,922

11,930

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1,107

37,768

17,288

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2,634

127,029

12,875

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

W

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

911

44,039

2,365

1,956

38,989

3,714

931

1,437

588

Πίνακας 7. Επιχειρήσεις ανά κλάδο οικονομίας για την ΠΔΕ (ΕΛΣΤΑΤ, μητρώο επιχειρήσεων 2016).

2.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ελληνικών Περιφερειών,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017), δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Περιφέρειες
Σύνολο
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο

2015

2016

177,258

176,488

84,515

83,872

2,504
6,121

Περιφέρειες

2015

2016

Σύνολο

16,381

16,378

Αττική

22,229

22,204

2,455

Βόρειο Αιγαίο

12,700

12,266

5,981

Νότιο Αιγαίο

18,280

17,769

14,058

13,811

Κρήτη

8,880

8,732

Κρήτη

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

6,831

6,901

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

11,281

11,432

23,918

24,237

Κεντρική Μακεδονία

12,664

12,880

Δυτική Μακεδονία

4,337

3,916

Δυτική Μακεδονία

15,761

14,361

Ήπειρος

3,925

3,960

Ήπειρος

11,613

11,785

9,214

Θεσσαλία

12,513

12,662

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία

9,154

Ιόνια Νησιά

3,129

3,124

Ιόνια Νησιά

15,143

15,182

Δυτική Ελλάδα

8,156

8,032

Δυτική Ελλάδα

12,159

12,058

Αιτωλοακαρνανία

2,398

2,360

Αιτωλοακαρνανία

11,599

11,509

Αχαΐα

4,023

3,956

Αχαΐα

13,135

13,004

Ηλεία

1,734

1,716

Ηλεία

10,997

10,941

14,296

14,727

13,449

13,579

Στερεά Ελλάδα

7,960

8,185

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

7,830

7,878

Πελοπόννησος

Πίνακας 8α. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ανά Περιφέρεια σε εκατ. ευρώ
(ΕΛΣΤΑΤ, 2017).

Πίνακας 8β. Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν ανά Περιφέρεια σε ευρώ
(ΕΛΣΤΑΤ, 2017).
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3. Υποδομές
3.1 Βασικές
Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται
συνολικά στην κυκλοφορία ανά κατηγορία και γεωγραφική περιφέρεια στην Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ,
2020).
2020

Επιβατικά

Φορτηγά

Λεωφορεία

Μοτοσυκλέτες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.492.176

1.373.727

26.539

1.637.608

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.232.161

452.707

14.068

782.108

58.272

58.260

677

20.913

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

235.874

169.371

1.753

135.792

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

87.035

31.172

563

53.712

ΗΠΕΙΡΟΥ

122.224

48.071

717

32.812

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

252.226

108.890

1.306

83.741

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

969.907

311.749

5.103

236.358

ΘΡΑΚΗΣ

128.332

48.728

505

43.940

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

180.804

68.868

1.359

132.363

ΚΡΗΤΗΣ

283.613

134.171

1.165

136.782

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πίνακας 9. Αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην
κυκλοφορία κατά κατηγορία, χρήση και νομό στην Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ, 2020).

Σε ό,τι αφορά στα Αεροδρόμια Ακτίου - Αράξου, στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι
αφίξεις για τα έτη 2019 και 2020 (ΥΠΑ, 2021).
Μήνας
2019
2020
Ιανουάριος
0
5
Φεβρουάριος
0
3
Μάρτιος
248
2
Απρίλιος
4.444
0
Μάιος
31.678
0
Ιούνιος
58.891
21
Ιούλιος
75.183
16.119
Αύγουστος
65.780
30.739
Σεπτέμβριος
53.100
21.393
Οκτώβριος
11.348
6.296
Νοέμβριος
26
0
Δεκέμβριος
0
0
Σύνολο
300.698
74.578
Πίνακας 10. Αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο του Άκτιου για τα έτη
2020 και 2019 αντίστοιχα (ΥΠΑ, 2021).
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος

2019

2020
0
0
0

0
0
4
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Μήνας

2019

2020

Απρίλιος
351
0
Μάιος
8.000
0
Ιούνιος
18.947
0
Ιούλιος
20.183
5.730
Αύγουστος
18.032
4.024
Σεπτέμβριος
14.658
2.929
Οκτώβριος
4.283
1.483
Νοέμβριος
0
0
Δεκέμβριος
0
0
Σύνολο
84.454
14.170
Πίνακας 11. Αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο του Άραξου για τα έτη
2020 και 2019 αντίστοιχα (ΥΠΑ, 2021).

3.2 Υποδομές γνώσης
Στους ακόλουθους δίνονται στοιχεία του Δήμου Θέρμου αναφορικά με τον αριθμό των
σχολείων και μαθητών.
ΑΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1

32

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1

134

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1

79

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

1

93

Πίνακας 12. Στοιχεία για την α’/β’ βάθμια
εκπαίδευση στο Δ. Θέρμου (Διεύθυνση Α’/ Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, 2021).

4. Ανθρώπινοι πόροι
4.1 Ανεργία νέων
Σε ό,τι αφορά τους νέους ειδικότερα, τόσο η ΠΔΕ όσο και οι περισσότερες ελληνικές
περιφέρειες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά νέων 15-24 ετών που είναι εκτός εκπαίδευσης
και εκτός εργασίας. Η αναλυτική εικόνα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στη Δυτική
Ελλάδα, αν και μειούμενο τα τελευταία έτη, το ποσοστό ανερχόταν το 2019 στο 11.8%
(Eurostat, 2020).
Διοικητική μονάδα

2015

2016

2017

2018

2019

Ελλάδα

17.2

15.8

15.3

14.1

12.5

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

21.5

20.2

18.0

14.9

15.6

Κεντρική Μακεδονία

15.8

13.4

13.5

12.3

10.4

Δυτική Μακεδονία

15.8

17.5

19.2

20.2

16.3

Ήπειρος

15.6

9.8

15.6

18.2

11.7

Θεσσαλία

23.1

18.7

17.3

16.3

15.4
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2015

2016

2017

2018

2019

Ιόνια Νησιά

Διοικητική μονάδα

25.5

21.5

22.8

19.5

15.4

Δυτική Ελλάδα

17.1

18.3

16.4

12.6

11.8

Στερεά Ελλάδα

25.1

24.3

19.2

18.9

22.1

Πελοπόννησος

22.6

21.7

22.2

17.6

11.0

Αττική

13.9

13.2

13.0

12.4

10.1

Βόρειο Αιγαίο

20.2

19.4

24.1

26.8

25.7

Νότιο Αιγαίο

22.0

22.3

18.9

15.4

16.1

Κρήτη

15.0

14.2

12.2

11.7

13.1

Πίνακας 13. Νέοι 15-24 ετών εκτός εργασίας και εκπαίδευσης (EUROSTAT, 2020).

5. Παραγωγικό περιβάλλον
5.1 Διάρθρωση των επιχειρήσεων
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η διάρθρωση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε κλάδους
βάσει της κατάταξης NACE (Revision 2) (ΕΛΣΤΑΤ, 2017).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
NACE
Rev2

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

22.491

258.124

17.702

A

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

8

6.639

65

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

881

224.090

2.409

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

212

16.545

367

49

4.523

232

D

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ

Περιγραφή

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

E
F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.145

74.229

1.819

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

4.217

939.343

8.382

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.111

93.985

1.715

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1.997

76.084

5.088

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

137

6.875

215

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

189
31

6.119
1.951

291
65

1.476

46.357

1.891

141

7.502

439

17

5.847

1.666

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

316

9.449

5.221

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

747

31.347

2.711

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

216

5.784

380

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

575

12.437

931
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
NACE
Rev2
W

Περιγραφή
ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

167

92

280

Πίνακας 14. Επιχειρήσεις ανά κλάδο οικονομίας για την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
(ΕΛΣΤΑΤ, μητρώο επιχειρήσεων 2018).

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η διάρθρωση του πληθυσμού σε όρους εργασίας, σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ΠΔΕ και Δήμου Θέρμου.

Άνεργοι

Απασχολούμενοι

Οικονομικά
μη ενεργοί

% ανεργίας

% απασχολουμένων
επί των οικονομικά
ενεργών

2.543

465

2.078

5.699

18,29

81,71

76.371

16.633

59.738

134.431

21,78

78,22

Οικονομικά
ενεργοί
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΟΥ
Π.Ε.
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΠΔΕ

261.175
54.832
206.343
418.621
20,99
Πίνακας 15. Μόνιμος πληθυσμός και κατάσταση ασχολίας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

79,01

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των απασχολούμενων κατοίκων του
Δήμου Θέρμου ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).
Απασχολούμενοι
Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Αριθμός

Ποσοστό επί του
συνόλου των
απασχολούμενων
του Δήμου
28,5%
11,4%

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
594
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
238
Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
318
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
115
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
141
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
34
Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
115
Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
81
Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
77
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
365
ΣΥΝΟΛΟ
2.078
Πίνακας 16. Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομίας Δήμου Θέρμου (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

15,3%
5,5%
6,7%
1,6%
5,5%
3,8%
3,7%
17,5%
100%

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των απασχολούμενων κατοίκων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Θέρμου ανά τομέα
οικονομικής δραστηριότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).
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Δήμος Θέρμου

2.078

594

390

1.094

28,59%

18,77%

52,65%

59.738

15.336

9.491

34.911

25,67%

15,89%

58,44%

206.343

40.248

33.679

132.416

19,51%

16,32%

64,17%

Πίνακας 17. Απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Το εργατικό δυναμικό των ελληνικών περιφερειών φαίνεται, σύμφωνα με έρευνα του ΕΙΕΑΔ
(2016) να εμφανίζει σημαντική υστέρηση δεξιοτήτων, σε σχέση με αυτές που απαιτεί η αγορά
εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το εργατικό δυναμικό
σημειώνει επίδοση 2.96 στο δείκτη δεξιοτήτων, ενώ οι ανάγκες της αγοράς εργασίας θα
ικανοποιούνταν εάν ο δείκτης δεξιοτήτων ήταν τουλάχιστον ίσος με 3.26. Εμφανίζει απόκλιση
κατά 0,31, που είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών περιφερειών. Αναλυτικά η επίδοση
ανά περιφέρεια δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (ΕΙΕΑΔ, 2016).
Περιφέρειες
Δυτική Ελλάδα
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Ιόνια Νησιά
Νότιο Αιγαίο
Ήπειρος
Δυτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Κρήτη
Πελοπόννησος
Αττική
Κεντρική Μακεδονία
Βόρειο Αιγαίο

Απαιτούμενη τιμή δείκτη
3,26
3,18
3,24
3,37
3,33
3,36
3,25
3,32
3,44
3,47
3,47
3,50
3,51

Υφιστάμενη τιμή δείκτη
2,96
3,06
3,10
3,12
3,13
3,13
3,15
3,16
3,21
3,24
3,28
3,29
3,36

Διαφορά
-0,31
-0,11
-0,13
-0,25
-0,20
-0,22
-0,10
-0,17
-0,23
-0,23
-0,19
-0,21
-0,15

Πίνακας 18. Η Απαιτούμενη (από την αγορά εργασίας) και υφιστάμενη τιμή δείκτη δεξιοτήτων εργατικού
δυναμικού ανά Περιφέρεια (ΕΙΕΑΔ, 2016)

5.2 Εξαγωγές
Η εικόνα των ελληνικών περιφερειών ως προς την εξαγωγική τους δραστηριότητα είναι
διαφορετική. Οι εξαγωγές δείχνουν να έχουν εισέλθει σε φάση ανάκαμψης, ήδη από το 2014.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημείωσε αύξηση εξαγωγών κατά 4.9% στο διάστημα 20142018, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ορυκτών. Μεταξύ των 12 ελληνικών
περιφερειών που πέτυχαν αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, η ΠΔΕ
καταλαμβάνει την ενδέκατη θέση (ΙΕΕΣ/ΣΕΒΕ, 2020).
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Ιόνια Νησιά

10,5%

Στερεά Ελλάδα

10,2%

Κρήτη

10,0%

Ήπειρος

9,7%

Θεσσαλία

8,4%

Πελοπόννησος

8,4%

Αττική

7,8%

Συν. Χώρας

6,9%

Αν. Μακεδονία & Θράκη

5,8%

Βόρ. Αιγαίο

5,2%

Νότ. Αιγαίο

4,9%

Δυτική Ελλάδα

4,9%

Κεν. Μακεδονία
Δυτ. Μακεδονία

3,8%
-1,7%

Διάγραμμα 1. Εξαγωγές ανά περιφέρεια στο διάστημα 2014-2018 (ΙΕΕΣ/ΣΕΒΕ, 2020)

Σύμφωνα με έρευνα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(2020) μεταξύ των επιχειρήσεων της ΠΔΕ, το 9.4% των επιχειρήσεων της ΠΔΕ κάνουν
εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Το ποσοστό αυξήθηκε σε σχέση με προηγούμενες
έρευνες του ΠΤΑ το 2017 (8%) και το 2015 (8,8%). Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΕΣ/ ΣΕΒΕ, η
Δυτική Ελλάδα συμμετείχε το 2018 κατά 1.1% στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές (άνευ
πετρελαιοειδών), ή κατά 426.5 εκατομμύρια ευρώ, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση μεταξύ
των ελληνικών περιφερειών, πίσω από την Κρήτη (1.3% - 489.4 εκ. ευρώ) και μπροστά από
την Ήπειρο (0.8% - 292.4 εκ. ευρώ). Η εξέλιξη των εξαγωγών, εισαγωγών και του εμπορικού
ισοζυγίου της ΠΔΕ δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 22). Παρατηρείται, από το
2014, σταθερά αυξανόμενο εμπορικό πλεόνασμα.
2018
2017
2016
2015
2014
Εξαγωγές
562,3
509,8
548,3
514,9
463,9
Εισαγωγές
437,4
388,5
403,1
450,4
385,3
Εμπορικό ισοζύγιο (€)
124,9
121,3
145,1
64,4
78,5
Εξαγωγές/ Εισαγωγές
128,5%
131,2%
136,0%
114,3%
120,4%
Πίνακας 19. Εμπορευματικές συναλλαγές ΠΔΕ 2014-18 - Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ (ΙΕΕΣ/ ΣΕΒΕ, 2019).

Οι επιχειρήσεις της ΠΔΕ εξάγουν, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΕΣ/ ΣΕΒΕ (2019) κατά κύριο λόγο
τρόφιμα (71,4%), ποτά και καπνά (7,8%), μέταλλα (6,3%), χημικά και πλαστικά (6,2%), και μη
μεταλλικά ορυκτά (3,4%). Οι δέκα σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών των επιχειρήσεων
της ΠΔΕ είναι η Ιταλία (26%), Γερμανία (10,8%), ΗΠΑ (9,2%), Βουλγαρία (8,4%), Ηνωμένο
Βασίλειο (4,3%), Ρουμανία (3,9%), Κύπρος (2,9%), Αυστραλία (2,5%), Ολλανδία (2,4%) και
Ισπανία (2,3%).
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6. Κοινωνία
6.1 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
Όπως δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, σε όρους εισοδήματος 2008, το ποσοστό του
πληθυσμού που ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ανέρχονταν στο 40,1% (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2018).
Φτώχεια με όρους
εισοδήματος 2008
Ελλάδα
15,7%
29,0%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
21,3%
37,3%
Αττική
13,1%
22,9%
Βόρειο Αιγαίο
8,40%
26,6%
Δυτική Ελλάδα
25,0%
40,1%
Δυτική Μακεδονία
18,4%
30,5%
Ήπειρος
19,0%
33,3%
Θεσσαλία
20,6%
34,4%
Ιόνια Νησιά
11,1%
27,5%
Κεντρική Μακεδονία
16,1%
32,2%
Κρήτη
14,9%
28,6%
Νότιο Αιγαίο
8,40%
21,0%
Πελοπόννησος
15,2%
34,5%
Στερεά Ελλάδα
17,0%
28,5%
Πίνακας 20. Η φτώχεια ανά περιφέρεια (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2018)
Περιφέρειες

2018

Απόκλιση σε όρους
εισοδήματος 2008
13,3%
16,0%
9,8%
18,2%
15,1%
12,1%
14,3%
13,8%
16,4%
16,1%
13,7%
12,6%
19,3%
11,5%

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, στη Δυτική Ελλάδα το 2019 το 25,6% του πληθυσμού
αντιμετώπιζε σοβαρή στέρηση υλικών αγαθών, ποσοστό υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών
περιφερειών. Το 41% περίπου του πληθυσμού της ΠΔΕ αντιμετώπιζε το 2019 κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, κατατάσσοντας την ΠΔΕ στην τελευταία θέση μεταξύ
των ελληνικών περιφερειών.

6.2 Φυσικοί πόροι - Προστατευόμενες περιοχές
Οι προστατευόμενες περιοχές στην επικράτεια του Δήμου Θέρμου δίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Κωδικός περιοχής
GR2310009
GR2310004

Ονομασία περιοχής
Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία
Όρος Παναιτωλικό

Πίνακας 21. Προστατευόμενες περιοχές στην επικράτεια του Δήμου Θέρμου (Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας)
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Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία
Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Βρίσκεται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας,
μεταξύ των επαρχιών Μεσολογγίου και Τριχωνίδας, νότια του Παναιτωλικού όρους και βόρεια του
Αρακύνθου, ενώ εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά και συνδέεται δυτικά με τη γειτονική λίμνη
Λυσιμαχία. Έχει επιφάνεια 95,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγιστο μήκος 21,5 χλμ. και μέγιστο βάθος 58
μ. Τα νερά της ανανεώνονται συνεχώς μέσω πηγών κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, ενώ μέσω
τάφρου, παροχετεύονται στην παρακείμενη λίμνη Λυσιμαχία και από εκεί χύνονται στον ποταμό
Αχελώο. Για το λόγο αυτό θεωρείται μια από τις πιο καθαρές λίμνες της Ελλάδας.
Όρος Παναιτωλικό

Μια μεγάλη περιοχή του Ανατολικού Παναιτωλικού, η οποία περιλαμβάνει το υποαλπικό
τμήμα του Παναιτωλικού και μία ευρεία ζώνη γύρω από αυτό, είναι ενταγμένη στο δίκτυο
προστασίας της φύσης NATURA 2000. Η περιοχή αυτή, καθώς και οι κοντινές σ’ αυτή
περιοχές, αποτελούν μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που χρήζει αξιοποίησης, στα
πλαίσια της αναγκαιότητας για ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού και γενικά των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Ειδικά για τα ελατοδάση της περιοχής που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA, ιδιαίτερης
σημασίας είναι το δασικό σύμπλεγμα του άνω μέρους της κοιλάδας του παραποτάμου
Φιδάκια, που εκτείνεται δυτικά της κορυφής Μελιός από τον Δρυμώνα έως τα Αραποκέφαλα,
το δασικό σύμπλεγμα της περιοχής ανατολικά της κορυφής Μελιός, που εκτείνεται από το
Νεροχώρι έως την Αμβρακιά και το Αργυρό Πηγάδι, το δασικό σύμπλεγμα Δικόρφου –
Λιάκουρας, που εκτείνεται από την κορυφή Μέγα Ίσιωμα ως τον οικισμό ΄Αγιο Θεόδωρο και
το δασικό σύμπλεγμα του Παρθένου ελατόδασους των Πηγών Γιδομανδρίτη.
Αισθητικά Δάση
Τα περιαστικά – προστατευτικά δάση των οικισμών Θέρμου, Ανάληψης, Δρυμώνα,
Αμβρακιάς και Αμπελίων, το Δρυοδάσος της Αετόπετρας, το Δάσος Αριάς της Ανάληψης,
το δάσος βελανιδιάς στα Καημένα Αμπέλια, το οποίο χαρακτηρίζεται από το μεγάλο βελανίδι
που σπανίζει στη χώρα μας, τα ελατοδάση Καρβουνιάρης και Γαβριάς στην Κόνισκα, το
Δάσος Αριάς στα Λημέρια Γιδομανδρίτη, το δάσος Αριάς Χρυσοβίτσας στον κάτω ρου του
παραποτάμου Φιδάκια και άλλα, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν
την επισκεψιμότητα στην περιοχή. Απαιτείται, βέβαια, περαιτέρω αξιοποίησή τους, κυρίως με
την κατασκευή υποδομών προσπέλασης σ’ αυτά – δασικοί δρόμοι και μονοπάτια – αλλά και
με την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού που συνάδουν με τα δεδομένα κάθε επιμέρους
περιοχής.
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6.3 Υπηρεσίες υγείας
Στη Δυτική Ελλάδα το 2018 υπήρχαν 491 περίπου ιατροί ανά 100 χιλιάδες κατοίκους
(EUROSTAT, 2018). Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.
Διοικητική Ενότητα
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

2015

2016

496.62
610.98
330.75
677.83
505.36
436.11
484.08
300.47
356.05
753.96
372.77
347.34
627.55

2017

498.8
620.92
358.31
666.29
511.5
459.7
488.2
290.93
380.62
807.88
373.17
333.94
621.28

2018

494.86
612.71
356.57
667.87
522.26
483.91
500.97
287.21
369.92
791.92
365.93
332.72
636.09

496.96
625.16
355.07
695.18
521.27
519.06
491.23
304.43
379.95
791.98
360.45
346.91
622.81

Πίνακας 22. Ιατροί ανά 100.000 κατοίκους κατά Περιφέρεια (EUROSTAT, 2018).

Δυσμενέστερη είναι η εικόνα και σε σχέση με τις διαθέσιμες νοσοκομειακές κλίνες, καθώς στη
Δυτική Ελλάδα το 2018 υπήρχαν μόλις 297 περίπου κλίνες ανά 100 χιλιάδες κατοίκους
(EUROSTAT, 2018). Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.
Διοικητική Ενότητα
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

2015
403.47
447.21
423.07
425.46
542.41
273.96
311.14
171.52
235.13
512.64
314.95
304.04
376.63

2016
405.7
453.47
416.99
427.92
514.94
267.75
307.91
156.17
220.99
507.86
310.23
301.56
379.13

2017

2018

402
450.78
407.24
429.82
546.02
293.18
301.94
158.36
219.04
505.71
303.73
311.22
381.62

403.53
450.53
402.44
436.8
533.77
298.21
296.65
158.15
218.56
506.28
288.73
322.97
377.16

Πίνακας 23. Νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 100.000 κατοίκους κατά Περιφέρεια (EUROSTAT, 2018).

Σύμφωνα με στοιχεία της 6ης ΥΠΕ (2021), οι δομές του Κέντρου Υγείας Θέρμου έλαβαν
σημαντικά μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατά το 2020, έτος ξεσπάσματος της πανδημίας, σε
σχέση με το 2021. Συνολικά ενισχύθηκαν κατά το 2020 με 45 χιλιάδες ευρώ περίπου, ποσό
που στην πλειοψηφία του αφορούσε υγειονομικό υλικό (15 χιλιάδες ευρώ περίπου) και
αντιδραστηρίων (1.500 ευρώ περίπου). Το 2021, η αντίστοιχη χρηματοδότηση ανήλθε
συνολικά στις 12 χιλιάδες ευρώ περίπου (1.500 ευρώ περίπου για προμήθεια υγειονομικού
υλικού και 600 περίπου ευρώ για αντιδραστήρια).
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Πριν την εκδήλωση της πανδημίας Covid-19, στις δομές του ΚΥ Θέρμου υπηρετούσαν 9
άτομα που εντάσσονται στο μόνιμο ιατρικό προσωπικό και 29 άτομα που εντάσσονται στο
μόνιμο λοιπό προσωπικό. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι δομές του ΚΥ ενισχύθηκαν
επικουρικά με 6 άτομα που εντάσσονται στο λοιπό προσωπικό (6η ΥΠΕ, 2021).

6.4 Ενέργεια
Το μοτίβο ενεργειακής κατανάλωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν διαφέρει
σημαντικά από αυτό των υπολοίπων ελληνικών περιφερειών. Στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας το
μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για οικιακή χρήση όπως και στην ΠΔΕ
(ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δημόσιες &
Δημοτικές
Αρχές

Φωτισμός
οδών

2,727,453

2,118,450

883,335

543,898

236,606

131,095

44,861

2,383,263

1,818,629

456,664

268,989

138,688

246,863

93,657

100,361

80,629

24,663

1,050,738

780,466

1,241,624

560,892

119,179

70,256

1,246,599

454,254

416,188

167,882

122,484

51,628

34,162

963,284

371,099

441,895

42,173

17,988

61,296

28,833

2,505,992

1,036,742

679,695

362,408

233,239

117,351

76,556

664,020

296,442

160,890

50,412

93,989

45,572

16,715

Αχαΐα

1,327,192

522,114

384,012

285,258

49,327

55,597

30,885

Ηλεία

514,779

218,187

134,794

26,737

89,923

16,183

28,956

Στερεά Ελλάδα

7,206,381

895,782

621,595

5,144,772

382,574

97,906

63,752

Πελοπόννησος

2,677,493

1,070,719

742,304

353,951

329,631

105,361

75,527

16,226,441

7,476,846

5,590,835

2,141,935

73,851

718,482

224,493

688,936

334,498

225,912

21,765

19,930

68,081

18,750

Νότιο Αιγαίο

1,685,671

555,785

910,301

76,125

18,524

90,344

34,592

Κρήτη

2,691,527

932,433

1,134,657

193,420

174,709

208,107

48,202

Οικιακή
χρήση

Εμπορική
χρήση

51,168,377

18,454,589

14,782,312

12,202,237

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

2,408,745

843,947

608,339

Κεντρική Μακεδονία

8,085,424

3,019,192

958,728

412,555

Θεσσαλία

3,823,155

Ήπειρος

Διοικητική Ενότητα

Σύνολο Ελλάδος

Δυτική Μακεδονία

Ιόνιοι Νήσοι
Δυτική Ελλάδα
Αιτωλοακαρνανία

Αττική
Βόρειο Αιγαίο

Σύνολο,
Total

Βιομηχανική
χρήση

Γεωργική
χρήση

Πίνακας 24. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας – σε χιλιάδες kWh (ΕΛΣΤΑΤ, 2013)

6.5 Κλιματική αλλαγή
Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο της Δυτικής Ελλάδας για την Κλιματική Αλλαγή (2020), το
κλίμα της Περιφέρειας θα είναι τις επόμενες δεκαετίες περισσότερο θερμό και ξηρό, με
σημαντική μείωση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Παράλληλα, αναμένεται αύξηση της
συχνότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων (όπως ξηρασία, πλημμύρες και καύσωνες).
Συνοπτικά οι αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δίνονται ακολούθως, από τις
οποίες αναδεικνύεται ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει το υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο στο
Δήμο Θέρμου:
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Αναμένεται άνοδος της μέσης θερμοκρασίας της ΠΔΕ, σε όλα τα σενάρια και τις
χρονικές περιόδους που μελετήθηκαν
Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κυμαίνεται από 0,45C έως 3,92C.
Μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, η μέση θερμοκρασία στην ΠΔΕ, θα συγκρατηθεί κάτω
από τους 2C, τόσο στο ευμενές όσο και στο ενδιάμεσο σενάριο, ενώ στο δυσμενές
σενάριο η αύξηση της θερμοκρασίας θα ακολουθήσει τις αντίστοιχες προβλέψεις σε
παγκόσμιο επίπεδο φτάνοντας τους 3,92C.
Οι μέγιστες θερμοκρασίες θερινής περιόδου αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο
από τη μέση θερμοκρασία (4,51C). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στην ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα στους δήμους Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Θέρμου.
Αύξηση αναμένεται να παρουσιάσει και η μέση θερμοκρασία χειμερινής περιόδου με
τον δήμο Καλαβρύτων να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση (3,80C).
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη, αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα
εξεταζόμενα σενάρια, εν αντιθέσει με τη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση η οποία θα
μειωθεί.
Ο αριθμός των ημερών που είναι πολύ πιθανή η εκδήλωση πυρκαγιάς, θα αυξηθεί
κατά 20 περίπου ημέρες, στο δυσμενές σενάριο, την περίοδο 2081- 2100.
Οι βροχοπτώσεις αναμένεται σταδιακά να μειωθούν στο ευμενές και δυσμενές
σενάριο. Η ΠΕ Ηλείας καθώς και οι δήμοι Καλαβρύτων, Ερυμάνθου και Δυτικής
Αχαΐας φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Αντίστοιχα με τη βροχόπτωση, αναμένεται σταδιακά να μειωθεί και ο αριθμός των
υγρών ημερών του έτους στην Περιφέρεια.
Οι συνεχόμενες ημέρες χωρίς βροχόπτωση αναμένεται να αυξηθούν κατά 33 περίπου
ημέρες, στο δυσμενές σενάριο, την περίοδο 2081-2100.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ξηρασίας αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι δήμοι της
Αιτωλοακαρνανίας και ο δήμος Πατρέων.
Από πλευράς ανέμων δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην περιοχή μελέτης σε
σχέση με την περίοδο αναφοράς.
Ο αριθμός των ημερών που η μέγιστη θερμοκρασία θα υπερβαίνει τους 35C, θα
αυξηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα κατά 16 ημέρες περίπου, σε σχέση με την
περίοδο αναφοράς, στο δυσμενές σενάριο.
Ακόμα μεγαλύτερη αναμένεται να είναι τις επόμενες δεκαετίες η αύξηση του αριθμού
ημερών με Tmin > 20C (τροπικές νύχτες). Η αύξηση κατά μέσο όρο κυμαίνεται από +8
ημέρες περίπου (στο ευμενές και ενδιάμεσο σενάριο, την περίοδο 2011-2030) έως +56
ημέρες περίπου (στο δυσμενές σενάριο, την περίοδο 2081-2100).
Οι μεταβολές της θερμοκρασίας (σε συνδυασμό με μεταβολές στην υγρασία)
αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό ημερών του έτους στις οποίες θα υπάρχει
μεγάλη δυσφορία για τον πληθυσμό.
Ο αριθμός των ημερών του έτους με πολύ βαριά βροχόπτωση (η οποία μπορεί να
συνδέεται με πλημμυρικά φαινόμενα), δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διακύμανση
ανάμεσα στις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους, ούτε μεταξύ των σεναρίων. Οι
περισσότερες ημέρες ετησίως με πολύ βαριά βροχόπτωση αναμένονται
βραχυπρόθεσμα και μάλιστα στο ευμενές σενάριο (20,85 ημέρες).
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Οι ψυχρές εισβολές στην Περιφέρεια (αριθμός ημερών με Tmin < 0C) θα μειωθούν
μελλοντικά σε όλα τα σενάρια. Μετά το 2020 η μείωση θα φτάσει έως -15,43 ημέρες
στο δυσμενές σενάριο.
Αντίστοιχα, οι χιονοπτώσεις αναμένεται να μειωθούν στην ΠΔΕ τις επόμενες δεκαετίες
στο ενδιάμεσο και δυσμενές σενάριο. Την περίοδο 2081-2100, η μείωση αναμένεται να
φτάσει έως 81% στο δυσμενές σενάριο.
Αντίστοιχα με την ποσότητα χιονόπτωσης, θα μειωθεί και ο αριθμός ημερών με
χιονόπτωση. Την περίοδο 2081-2100 οι μέρες με χιονόπτωση θα μειωθούν κατά 6
περίπου σε σχέση με την περίοδο αναφοράς, στο δυσμενές σενάριο.

7. Οι επιπτώσεις της πανδημίας κορωνοϊού
7.1 Κρούσματα και θάνατοι από Covid-19
Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται ο αριθμός των θανάτων από Covid-19 και κρουσμάτων στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΕΟΔΥ, 2021).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΌ COVID-19 ΑΠΟ 3-3-2020
ΕΩΣ 2-7-2021
Αχαΐας
Αιτωλοακαρνανίας
Ηλείας
Σύνολο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΌ COVID-19 ΑΠΟ 3-32020 ΕΩΣ 2-7-2021
Αχαΐας
Αιτωλοακαρνανίας
Ηλείας
Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
285
153
79
517
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
11.771
5.326
2.694
19.791

Πίνακας 25. Κρούσματα και θάνατοι στην ΠΔΕ από Covid-19 (ΕΟΔΥ, 2021).
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8. Η οργάνωση του Δήμου Θέρμου
8.1 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3130/Β/30-12-2011 οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην
έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε
ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο. Είναι οι ακόλουθες:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο δημάρχου
2. Νομική Υπηρεσία
3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Περιλαμβάνεται το Αυτοτελές Τμήμα
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας με τα ακόλουθα γραφεία:
 Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου
Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού. Περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Υπηρεσίες υποστήριξης. Περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με:
 Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών
 Γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας και Ταμείου
 Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
 Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
 Γραφείο Αδειοδοτήσεων
 Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
2. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ
3. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Στις 26 Φεβρουαρίου 2021 εγκρίθηκε η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με αριθμό
1/2021: «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Θέρμου για την Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας» , εκκρεμεί όμως η δημοσίευσή της σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ).

8.2 Οργανικές θέσεις σε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις (ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει):
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων)
ΠΕ Κοινωνιολόγων
ΠΕ1 Οικονομικού-Λογιστικού
ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ5 Μηχανολόγων / Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ9 Γεωπόνων
ΠΕ11 Πληροφορικής
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Πίνακας 26. Οργανικές θέσεις ΠΕ σε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
(ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις (ΦΕΚ 3130/Β/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ
ΤΕ17 Διοικητικών / Λογιστικών
ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΤΕ3 Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων
Υποδομής
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
1
1
1
1
1
7

Πίνακας 27. Οργανικές θέσεις ΤΕ σε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
(ΦΕΚ 301/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις (ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει):

Σελίδα 83 από 86

Δήμος Θέρμου

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου»
Α’ Μέρος: Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Θέρμου

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού
ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας
ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων
ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ
ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
ΔΕ30 Τεχνιτών
ΔΕ Νοσηλευτών
ΔΕ35 Κηπουρών
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
8
1
1
1
2
3
2
2
1
21

Πίνακας 28. Οργανικές θέσεις ΔΕ σε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
(ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις (ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
ΥΕ1 Κλητήρων – Θυρωρών – Γενικών Καθηκόντων
ΥΕ16 Εργατών (γενικών καθηκόντων)
ΥΕ16 Εργατών (καθαριότητας)
ΥΕ16 Εργατών (καθαριότητας εσωτερικών χώρων)
ΥΕ16 Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
1
6
4
1
2
1
14

Πίνακας 29. Οργανικές θέσεις ΥΕ σε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
(ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

8.3 Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω
θέσεις. Οι θέσεις αυτές κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται (3130/Β 2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ15 Εισπρακτόρων
1
ΔΕ14 Ελεγκτών Εσόδων – Εξόδων
1
ΣΥΝΟΛΟ
2
Πίνακας 30. Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
(ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

8.4 Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) (ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει):
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
1

Πίνακας 31. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές
καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο (ΦΕΚ 3130/Β/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΥΕ 16 Καθαρίστρια
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
9
9

Πίνακας 32. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ΦΕΚ 3130/Β 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

8.5 Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Προβλέπονται Δέκα εννέα (19) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κατωτέρω:
 7 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών,
πρόσκαιρων αναγκών, έργων αυτεπιστασίας (ν.2503/97, άρθρο 18 παράγρ.12).
 8 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών (ν.
2218/94 άρθρο 57).
 4 θέσεις Πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων.

9. Νομικά Πρόσωπα & Συνέργειες Δήμου Θέρμου
9.1 Νομικά Πρόσωπα
Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Θέρμου δίνονται ακολούθως (Δήμος Θέρμου, 2021):
 Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου
 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμου
 Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Θέρμου

9.2 Συνέργειες
Ο Δήμος Θέρμου συμμετέχει σε συνέργεια με τον Δήμο Αγρινίου αναφορικά με την «Άσκηση
και Υποστήριξη Αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας». Μέσω της συνέργειας αυτής, ο
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Δήμος Αγρινίου αναλαμβάνει την άσκηση και υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμου. Η ανάγκη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών προκύπτει
από το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και ειδικότερα
μηχανικούς των κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να προβεί στην σύσταση επαρκούς Τεχνικής
υπηρεσίας ικανής να ασκήσει αυτοτελώς τις απονεμηθείσες σε αυτόν αρμοδιότητες.
Επιπλέον, ο Δήμος Θέρμου είναι ενεργό μέλος σε συλλογικούς φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, ήτοι στο δίκτυο πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», στο «Δίκτυο Πόλεων με λίμνες» και
στον «Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας». Συμμετέχει επίσης στις αναπτυξιακές εταιρείες
«Τριχωνίδα ΑΕ» και «Αιτωλική Αναπτυξιακή».
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