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ΠΡΟΙΜΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: α) Την εκπεφρασμένη βούληση του Δήμου Τανάγρας και του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής 
κοινωνίας, β) τη συν-αντίληψη των δύο φορέων, για την ανάγκη σύνδεσης του 
Πανεπιστημίου με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, γ) τη 
συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή δημοσίων αγαθών της βιώσιμης ανάπτυξης, 
της παιδείας και της κοινωνικής συνοχής, δ) τη συνεργασία των δύο φορέων για την 
ενίσχυση του ειδικού γνωστικού και επιστημονικού ρόλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς  
στα ειδικότερα ζητήματα προώθησης και εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ο Δήμος Τανάγρας συμφωνούν για την ανάπτυξη 
συνεργατικών δράσεων, στους τομείς του πολιτισμού, του αναπτυξιακού σχεδιασμού 
και προγραμματισμού, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, της 
διαρκούς επιμόρφωσης επί του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της μεταφοράς βέλτιστων και 
καλών πρακτικών, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές όμοιες με το Δήμο 
Τανάγρας. 
 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ο Δήμος Τανάγρας συμφωνούν για τη διεύρυνση της 
συνεργασίας τους, στην από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ώστε η 
αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την τοπική 
κοινωνία και οικονομία και να τεκμηριώνεται η προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος 
με μόχλευση πρόσθετων κοινοτικών και άλλων χρηματοδοτήσεων για τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου και ανάδειξης της τοπικής κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο της 
νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 2014-2020.  
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Ι. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 
Το παρόν αποτελεί το Παραδοτέο με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» και είναι το  τελικό της Α ΦΑΣΗΣ με τίτλο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» του έργου «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014 – 2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020» που ανατέθηκε, κατόπιν υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Άγγελο Κότιο, Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και Διευθυντή του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης.   
 
Κατά τη σύμβαση, το παραδοτέο αυτό είναι το πρώτο και ολοκληρώνει την πρώτη εκ των τριών φάσεων υλοποίησης του έργου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1 της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα την υποενότητα 5 αυτού. 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το ερευνητικό έργο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014 – 2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020» χρηματοδοτείται από το Δήμο Τανάγρας. 
 
Η Επιστημονική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο της προτεινομένης Προγραμματικής Σύμβασης, και υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Άγγελου Κότιου, αναλαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος έργου να διαμορφώσει το πλαίσιο για τη δημιουργία μιας νέας Αναπτυξιακής Πολιτικής Χρηματοδοτήσεων, για το Δήμο Τανάγρας.  
 
Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά την επιστημονική υποστήριξη στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον Δήμο που θα καταφέρνει να διαγνώσει τις τοπικές ανάγκες, να τις ιεραρχήσει, να περιγράψει τη διαδικασία ωρίμανσης του έργου και τέλος να συνδέσει το έργο με τις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης. 
 



ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 
 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014 

 
Η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στην επιχειρησιακή και λειτουργική σύνδεση (βλ. σχηματική απεικόνιση ανωτέρω) του Δήμου – όπως αυτό συντάσσεται και καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ 3463/06 και του Ν.3852/10 πηγές που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου 2014(εθνικά και ευρωπαϊκά), ενώ παράλληλα αναμένεται να παρασχεθεί η αναγκαία επιστημονική και εκπαιδευτική υποστήριξη στα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να ωριμάσει και να συνταχθεί σχέδιο δράσης υποβολής ολοκληρωμένου που θα αξιοποιείεργαλείων χωρικής ανάπτυξης που προβλέπονται στα άρθρα 321303/13 της ΕΕ. 
 
Επιπρόσθετα, η συμβολή της Επιστημονικής Ομάδας, συνίσταται μεταξύ άλλων:  

 Στην εξειδίκευση των αναπτυξιακών του ΠΕΠ Στερέας για την περιοχή του Δήμου Τανάγρας εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνέργιες τόσο με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014προγράμματα, εθνικ
 Στον εντοπισμό των υλοποιούμενων και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στις περιοχές αυτές και στην εκτίμηση της σκοπιμότητας και δυνατότητας ένταξης τους προγραμματισμό της περιόδου 2014
 Στο να προτείνει παρεμβάσεις διαρθρωτικά ταμεία (Ε.Κ.Τ., ΕΓΤΑΑ, ΤΣ, ΕΤΠΑ, ΕΤΘΑ κ.λ.π.)
 Στην αποτίμηση των καλών πρακτικών και την αξιολόγηση της χρησιμότητας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. Territorial A
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Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής 2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

Η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στην επιχειρησιακή και λειτουργική σύνδεση (βλ. σχηματική απεικόνιση ανωτέρω) του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αυτό συντάσσεται και καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ 3463/06 και του Ν.3852/10 – με τις χρηματοδοτικές πηγές που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου 2014(εθνικά και ευρωπαϊκά), ενώ παράλληλα αναμένεται να παρασχεθεί η αναγκαία επιστημονική και εκπαιδευτική υποστήριξη στα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να ωριμάσει και να συνταχθεί σχέδιο δράσης υποβολής ολοκληρωμένου που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των νέων εργαλείων χωρικής ανάπτυξης που προβλέπονται στα άρθρα 32-36 του Κανονισμού 

Επιπρόσθετα, η συμβολή της Επιστημονικής Ομάδας, συνίσταται μεταξύ άλλων:  
Στην εξειδίκευση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και στρατηγικών στόχων του ΠΕΠ Στερέας για την περιοχή του Δήμου Τανάγρας εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνέργιες τόσο με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και με τις παράλληλες πολιτικές και προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, 
Στον εντοπισμό των υλοποιούμενων και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στις περιοχές αυτές και στην εκτίμηση της σκοπιμότητας και δυνατότητας ένταξης τους προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020 
Στο να προτείνει παρεμβάσεις - δράσεις σε συνέργεια με όλα τα διαρθρωτικά ταμεία (Ε.Κ.Τ., ΕΓΤΑΑ, ΤΣ, ΕΤΠΑ, ΕΤΘΑ κ.λ.π.) 
Στην αποτίμηση των καλών πρακτικών και την αξιολόγηση της χρησιμότητας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. Territorial Agenda) 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
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και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής 

 

Η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στην επιχειρησιακή και λειτουργική του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αυτό συντάσσεται και καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου με τις χρηματοδοτικές πηγές που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 (εθνικά και ευρωπαϊκά), ενώ παράλληλα αναμένεται να παρασχεθεί η αναγκαία επιστημονική και εκπαιδευτική υποστήριξη στα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να ωριμάσει και να συνταχθεί σχέδιο δράσης υποβολής τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των νέων 36 του Κανονισμού 

Επιπρόσθετα, η συμβολή της Επιστημονικής Ομάδας, συνίσταται μεταξύ άλλων:   
κατευθύνσεων και στρατηγικών στόχων του ΠΕΠ Στερέας για την περιοχή του Δήμου Τανάγρας εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνέργιες τόσο με τα λοιπά Επιχειρησιακά 2020 όσο και με τις παράλληλες πολιτικές και 

Στον εντοπισμό των υλοποιούμενων και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στις περιοχές αυτές και στην εκτίμηση της σκοπιμότητας και δυνατότητας 
α με όλα τα 

Στην αποτίμηση των καλών πρακτικών και την αξιολόγηση της χρησιμότητας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις 
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Σελίδα 7 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

 Στην πρόταση κατάλληλης επικέντρωσης της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή και στις επιμέρους χωρικές ενότητες της 
 Στον εντοπισμό και την οργάνωση (σχεδιαστικά) σκόπιμων και εφικτών αναπτυξιακών παρεμβάσεων που δεν έχουν μέχρι στιγμής προταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές, χρηματοδοτικές και οργανωτικές διαχειριστικές προϋποθέσεις. 

Όπως είναι πλέον γνωστό, από το Δεκέμβριο του 2014 η χώρα διαθέτει εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα που συγκροτούν το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου 2014-2020. Την τρέχουσα περίοδο, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες βρίσκονται σε διαδικασία εξειδίκευσης των εγκεκριμένων προγραμμάτων και με τον τρόπο αυτό παίρνονται αποφάσεις κατανομής πόρων σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες και σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης. 
Η ΕΕ για τη νέα πολιτική συνοχής θα διαθέσει μέσω των διαρθρωτικών ταμείων περί τα 376 δις ευρώ τα έτη 2014 – 2020. Σε επίπεδο χώρας,  η κατανομή των πόρων για τη νέα περίοδο αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. 
Λόγω της οικονομικής κρίσης και της δραστικής μείωσης των εθνικών πόρων για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών, κοινωνικών και επενδυτικών αναγκών των δήμων, οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 φαίνεται πως στο ορατό μέλλον θα είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης των κοινωνικών προγραμμάτων και των επενδυτικών σχεδίων των δήμων. 
Συγχρόνως, στην παρούσα φάση όλοι οι δήμοι της χώρας, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Τανάγρας αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες όπως:  

 Η  νέα δημοτική 5ετής δημαρχιακή περίοδος, η έναρξη της νέας γενιάς επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ (2015-2019), η οποία συμπίπτει με την έναρξη της εφαρμογής των νέων Ε.Π. της πολιτικής συνοχής 2014-2020. Το ζητούμενο είναι τα νέα Ε.Π. των δήμων να εναρμονιστούν με τα Ε.Π. του νέου ΕΣΠΑ. Λόγω των εξελίξεων, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού των Δήμων (2015-2019), αλλά και λόγω έλλειψης προσωπικού και οργάνωσης – στελέχωσης των υπηρεσιών σε ορισμένους δήμους. 
 Οι αυξημένες απαιτήσεις από τους Δήμους για άσκηση πολιτικών «κρίσης» (π.χ. στήριξη απασχόλησης, κοινωνική μέριμνα, πρόνοια, στήριξη ευάλωτων ατόμων και κοινωνικών ομάδων, δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για πολίτες και επιχειρήσεις κ.α.). Με δεδομένο ότι οι δήμοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι των επενδυτικών προτεραιοτήτων του θεματικού στόχου 9, καλούνται να εκπονήσουν τις κατάλληλες τοπικές κοινωνικές πολιτικές και δράσεις, ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσουν αποτελεσματικά τους σχετικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 
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Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

 Η προσαρμογή των δομών και πολιτικών των δήμων στις νέες αρχές, τους κανόνες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και κατευθύνσεις της νέας πολιτικής συνοχής και η εκπόνηση τοπικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ώστε να αξιοποιηθούν τα νέα χωρικά εργαλεία (π.χ. τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και βιώσιμη αστική ανάπτυξη). Σημειώνεται, ότι λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, η διεκδίκηση των πόρων των ΔΤ θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι δήμοι καλούνται να απαντήσουν στις επιχειρησιακές προκλήσεις και να απαντήσουν με σαφήνεια για το ποιος προγραμματίζει, πως προγραμματίζει, πως εμπλέκει άλλους στο σχεδιασμό, πως συνεργάζεται με άλλες δομές όπως Περιφέρειες , Υπουργεία, ΔΑ και ΕΦΔ, κ.α.). 
 Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την εξυγίανση των ΟΤΑ, από τις νέες διαθρωτικές αλλαγές, από τις νέες μεταρρυθμίσεις όπως η συνολική διοικητική μεταρρύθμιση, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων των ΟΤΑ μέσω της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη και της Β΄ φάσης του προγράμματος «Καλλικράτης», κ.α.  
 Η πρόκληση της βελτίωσης της «αγωγιμότητας» των πόρων: το ανταγωνιστικό πλαίσιο δημιουργεί και συνθήκες ανταγωνισμού στη διεκδίκηση πόρων (ωρίμανση διαδικασιών/ δομών/ προσωπικού). 

 
Ενόψει του νέου ΕΣΠΑ και με αφορμή τις παραπάνω ευκαιρίες και προκλήσεις, ο Δήμος Τανάγρας καλείται να βελτιώσει τις δομές διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και να προβεί:  

 Στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 
 Στη βελτίωση των διαδικασιών διαβούλευσης και δημοσιότητας. 
 Στην προτυποποίηση διαδικασιών και δημιουργία κανονισμού και διαγράμματος ροής των επιβαλλόμενων  ενεργειών, ανάλογα με τη φύση του έργου. 
 Στην κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των σχετικών δομών. 
 Στη βελτίωση της διαδημοτικής συνεργασίας και για την από κοινού αξιοποίηση των προγραμμάτων, ειδικά των χωρικών. 
 Να ενημερωθούν και να καταρτιστούν τα στελέχη τους για τις ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ και για τις νέες διαδικασίες. Μέχρι στιγμής, φαίνεται να υπάρχει περιορισμένη εμπλοκή των δήμων στο σχεδιασμό των Ε.Π., αλλά και περιορισμένη ενημέρωση.  

 
Η επιστημονική ομάδα ακολουθώντας την παραπάνω λογική, θα αναλάβει την υποστήριξη του φορέα στην υλοποίηση της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ και ωρίμανσης της 



ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 
 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ και έπειτα τη σύνταξη τΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προκειμένου να υποβληθούν στην Περιφέρεια ή όποιον φορέα αναλάβει την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων χωρικής ανάπτυξης.περιλαμβάνει τρεις φάσεις, όπως σχηματικά απεικονίζονται παρακάτω:
 

 
Τα βήματα που σχηματικά απεικονίζονται παραπάνω, αποτελούν και τις διακριτές φάσεις του ανατιθέμενου έργουτου έργου και η υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων, βολοκληρωμένη προσέγγιση του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον σχεδιασμού, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τα στελέχη του Δήμου και τις αρμόδιες υπηρεσίες προγραμματισμού.
 
Το ανατιθέμενο έργο θα υλοποιηθεί στις εξής φάσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα: 
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Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής 2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ και έπειτα τη σύνταξη των αναγκαίων ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προκειμένου να υποβληθούν στην Περιφέρεια ή όποιον φορέα αναλάβει την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων για την αξιοποίηση των ών εργαλείων χωρικής ανάπτυξης. Η παρεχόμενη υποστήριξη φάσεις, όπως σχηματικά απεικονίζονται παρακάτω:

Τα βήματα που σχηματικά απεικονίζονται παραπάνω, αποτελούν και τις διακριτές φάσεις του ανατιθέμενου έργου. Η διάρθρωση των φάσεων εκπόνησης του έργου και η υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων, βολοκληρωμένη προσέγγιση του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον σχεδιασμού, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τα και τις αρμόδιες υπηρεσίες προγραμματισμού. 

Το ανατιθέμενο έργο θα υλοποιηθεί στις εξής φάσεις με τα αντίστοιχα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ/ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014- ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σελίδα 9 από 146 
και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής 

ων αναγκαίων ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προκειμένου να υποβληθούν στην Περιφέρεια ή όποιον φορέα αναλάβει την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων για την αξιοποίηση των Η παρεχόμενη υποστήριξη φάσεις, όπως σχηματικά απεικονίζονται παρακάτω: 

 

Τα βήματα που σχηματικά απεικονίζονται παραπάνω, αποτελούν και τις τρεις (3) . Η διάρθρωση των φάσεων εκπόνησης του έργου και η υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων, βασίζεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον σχεδιασμού, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τα 

Το ανατιθέμενο έργο θα υλοποιηθεί στις εξής φάσεις με τα αντίστοιχα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
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Θα αναφερθούμε κύρια στο παραδοτέο της ΦΑΣΗΣ Α' που είναι η διάγνωση των τοπικών αναγκών.
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ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  
 
Το παρόν τεύχος αποτελεί το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ της Α Φάσης του έργου «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014 – 2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της από 24/12/2015 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σκοπός του παραδοτέου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι η στοιχειοθέτηση μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης των αναπτυξιακών και λοιπών δεικτών για την περιοχή του Δήμου Τανάγρας.  
 
Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, στο στάδιο αυτό προκύπτει μια στοχευμένη ανάλυση της περιοχής παρέμβασης με χρήση επιλεγμένων δεικτών στατιστικής και χαρτογραφικής τεκμηρίωσης, με παράλληλη συσχέτιση των δεικτών με τα υπό αξιολόγηση κριτήρια χρηματοδότησης. Η έκθεση διάγνωσης των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιοχής βασίζεται σε ανάλυση δευτερογενών πηγών και δεδομένων που προκύπτουν από βάσεις δεδομένων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μελέτες και σχέδια που προσκομίζονται από τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων της ομάδας μελέτης έπειτα από επιτόπιες επισκέψεις και field trips στην περιοχή παρέμβασης. Η συνθετική επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών οδηγεί στην κατάρτιση του πρώτου παραδοτέου.   
 
Για το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο Πειραιά όπως προβλέπεται προχώρησε σε στατιστικές αναλύσεις (δημογραφικές, οικονομικές κλπ), επιτόπιες επισκέψεις της ομάδας έργου, ενώ παράλληλα ανέλαβε και παρήγαγε τη θεματική χαρτογραφική τεκμηρίωση (με παραγωγή χαρτών με χρήση GIS).  
 
Συγκεκριμένα, το παραδοτέο της Α Φάσης, περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια – ενότητες:  

 Ενότητα 1: Κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου 
 Ενότητα 2: Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Δήμου 
 Ενότητα 3: Προσδιορισμός αναπτυξιακών κενών 
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IV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 
Για τις ανάγκες κατάρτισης του επιστημονικού έργου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνέστησε ομάδα έργου με βάση και τις προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην προγραμματική σύμβαση και το Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς και Μεθοδολογίας.  
 
Το έργο εκπονείται με την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Κότιου Άγγελου και σε αυτή τη συμμετέχουν:  

1. ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών – Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου  
2. ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ 
3. ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οικονομολόγος, ΜΒΑ 
4. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς  
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc  

 
 
  

User
Επισήμανση
Στη συγκέντρωση - διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΔΗΛΕΣΙΟΥ, αναδείξατε ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών για την ένταξη του Δηλεσίου στο σχέδιο Πόλεως. Όμως στο πρώτο Παραδοτέο η ανάγκη αυτή υποβαθμίζεται μέσα σε γενικές διατυπώσεις για την ανάγκη εκπόνησης πολεοδομικών μελετών στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου, που ήδη διαθέτουν Σχέδιο Πόλεως!!

User
Επισήμανση

User
Επισήμανση
Κύριε Καθηγητά με τις επισημάνσεις για το έργο που εκπονείται με την επιστημονική σας ευθύνη, επιχειρούμε να σας γνωρίσουμε τις πραγματικές ανάγκες της Δ.Ε. Δηλεσίου, που θεωρούμε ότι δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς από το παρόν Α' Παραδοτέο. Είναι πιθανόν να έχουμε εισχωρήσει και σε θέματα που αποτελούν τις επόμενες φάσεις και τα επόμενα Παραδοτέα και ζητάμε την κατανόηση σας γιαυτό, παρότι οι πληροφορίες που δίνουμε μπορεί να ενταχθούν από την Ομάδα σας στις εν λόγω επόμενες φάσεις.Όμως το σημαντικότερο που αντιληφθήκαμε από τη μελέτη του παρόντος πρώτου Παραδοτέου, αποτελεί η διαπίστωση πως, για την ανάπτυξη των ζητημάτων που αφορούν στη Δ.Ε. Δηλεσίου, οι απόψεις που καταγράφονται από την Ομάδα σας απηχούν τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής και όχι μιας ανεξάρτητης Πανεπιστημιακής Ομάδας.Ύστερα από αυτά σας παρακαλούμε για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, ώστε στα επόμενα Παραδοτέα τεύχη και στο - ελπίζουμε - διορθωμένο παρόν τεύχος να κυριαρχεί η ανεξάρτητη Επιστημονική άποψη και όχι οι σκοπιμότητες και οι συγκαλύψεις της αντισυμβαλλόμενης Δημοτικής Αρχής. Στα σχόλια που ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας.
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Ενότητα 1. Κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου  
1.1 Τα βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Τανάγρας 
 
Ο Δήμος Τανάγρας ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποτελώντας έναν από τους 
έξι δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης 
(Νόμος 3852/2010), απαρτίζεται από τους πρώην δήμους Δερβενοχωρίων, Οινοφύτων, 
Σχηματαρίου και Τανάγρας. Έδρα του Δήμου Τανάγρας ορίστηκε το Σχηματάρι, το οποίο 
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου και σε υψόμετρο 150 μέτρων.Η συνολική έκταση 
του Δήμου ανέρχεται στα 554 τετραγωνικά χιλιόμετρα.  
 
Χαρακτηριστικό στοιχείο της γεωγραφικής θέσης του Δήμου Τανάγρας είναι το γεγονός ότι 
βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η απόσταση από το μεγαλύτερο μητροπολιτικό αστικό 
κέντρο της χώρας (Αθήνα) υπολογίζεται σε 61 χλμ. Αντίστοιχα, η απόσταση από τη Χαλκίδα 
υπολογίζεται σε 20 χλμ και από τη Θήβα σε 30 χλμ. Επιπλέον, ο Δήμος περιλαμβάνει μια 
μικρή ακτογραμμή συνολικού μήκους περίπου 4 χλμ στην περιοχή Δήλεσι, στο ανατολικό 
μέρος του. 
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Χάρτης 1 Χωροταξική ένταξη Δήμου Τανάγρας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Ο Δήμος Τανάγρας συνορεύει με το Δήμο Χαλκίδας βόρεια, με το Δήμο Μάνδρας νότια, με 
το Δήμο Ωροπού ανατολικά και με το Δήμο Θηβών δυτικά, ανήκοντας μεταξύ των πιο 
ανεπτυγμένων παραγωγικά περιοχών της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η 
περιοχή παρουσιάζει σημαντική δραστηριοποίηση στο δευτερογενή τομέα, με τη 
χωροθέτηση σε αυτή σημαντικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως θα 
παρουσιαστεί και στη συνέχεια, η χωροθέτηση αυτή είναι άτυπη και μη οργανωμένη, 
γεγονός που έχει οδηγήσει διαχρονικά σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής στην περιοχή. 
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Χάρτης 2 Χάρτης ένταξης Δήμου Τανάγρας στην Περ. Ενότητα Βοιωτίας 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Ο Δήμος διασχίζεται και εξυπηρετείται από κεντρικούς μεταφορικούς άξονες. Πιο 
αναλυτικά, στα βορειοανατολικά διέρχεται ο βασικός οδικός (και ταυτόχρονα 
αναπτυξιακός) άξονας της χώρας, η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ), αλλά και η 
Εθνική Οδός Σχηματαρίου – Χαλκίδας. Επίσης, σημειώνεται ότι από την περιοχή διέρχεται 
και ο σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με αρκετές στάσεις να εξυπηρετούν 
τη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. Μάλιστα, η συγκεκριμένη σύνδεση είναι 
αρκετά ικανοποιητική, εξυπηρετώντας ακόμα και την καθημερινή μετακίνηση για λόγους 
εργασίας από και προς την περιοχή. 
 
Όσον αφορά τις διοικητικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί, αναφέρεται ότι ο Δήμος 
Τανάγρας σχηματίσθηκε σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα στις 20/4/1835 ως δήμος της 
επαρχίας Θηβών, με έδρα τον οικισμό Λιάτανη. Σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα, οι οικισμοί 
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Κολετίτι, Μπράτσι, Σχηματάρι, Ίνια, Κακοσάλεσι και Μπούγα προσαρτώνται στο δήμο 
Τανάγρας. 
Με το ΦΕΚ 24Α – 15/10/1842, ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από τον ς άνω Δήμο και 
προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος. Το ΦΕΚ 25Α  - 25/10/1842 ορίζει νέες αλλαγές στο Δήμο, 
με την απόσπαση από το δήμο Παρασωπαίων και την προσθήκη στο Δήμο Τανάγρας των 
οικισμών Χλεμποτσάρι, Κόρτσα, Καβάσιλα, Κακονηοχώρι, Κρόρα, Μαντάνι, Μουσταφάδες 
και Ραπεντόσα. Παράλληλα, στο ίδιο ΦΕΚ πραγματοποιείται η απόσπαση από το δήμο 
Αυλίδος και προσάρτηση στο δήμο Τανάγρας των οικισμών Δήλεσι, Σχηματάρι και 
Στανιάταις. Επίσης, μεταφέρεται η έδρα του Δήμου από τον οικισμό Λιάτανη στον οικισμό 
Χλεμποτσάρι. Ακολουθεί κατάργηση των οικισμών Μαντάνι, Ίνια, Κολετίτι, Κόρτσα και 
προσάρτηση των οικισμών Κλειδέτι, Σκούρτα σύμφωνα με το ΦΕΚ 32Α – 8/12/ 1845. 
 
Τα επόμενα χρόνια ακολουθούν μικρές αλλαγές στο Δήμο μέχρι το 1912. Πιο συγκεκριμένα, 
καταργείται ο οικισμός Ραπεντόσα, και προσαρτάται ο οικισμός Δερβενοσάλεσι, ενώ με το 
ΦΕΚ 136Α – 08/07/1899 ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και 
Βοιωτίας, μόνο για να αποσπαστεί ξανά 10 χρόνια αργότερα ( ΦΕΚ282Α – 04/12/1909) από 
το νομό Βοιωτίας στο νομό Αττικής και Βοιωτίας. 
 
Με τη διοικητική μεταρρύθμιση του 1912 δημιουργούνται νέες κοινότητες εντός του 
δήμου. Έτσι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 262Α – 31 /08/ 1912 πραγματοποιούνται οι παρακάτω 
αλλαγές:Ο οικισμός Λιάτανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας 
Λιάτανης. Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της 
κοινότητας Κακονηοχωρίου. Ο οικισμός Βράτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα 
της κοινότητας Βρατσίου. Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα 
της κοινότητας Στανιατών. Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται 
έδρα της κοινότητας Μουσταφάδων. Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο και 
ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλεμποτσαρίου. Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το 
δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχηματαρίου. Ο οικισμός Κλειδέτι αποσπάται από το 
δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειδετίου. Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι αποσπάται 
από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβενοσαλεσίου. Ο οικισμός Σκούρτα 
αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούρτων. Ο οικισμός Κρώρα 
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αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρώρας. Ο οικισμός Καβάσιλα 
αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακονηοχωρίου. Ο οικισμός 
Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχηματαρίου. Το όνομα 
του οικισμού Κρόρα του δήμου διορθώνεται σε Κρώρα. Το όνομα του οικισμού Μπράτσι 
του δήμου διορθώνεται σε Βράτσι. 
 
Με το ΦΕΚ 164Α – 01/05/ 1915 ο προαναφερόμενος οικισμός Βράτσι της κοινότητας 
μετονομάζεται σε κοινότητα Τανάγρας και εν συνεχεία ( ΦΕΚ 223Α – 26/07/1943) η 
κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας. Στην 
απόφαση της 14/03/1971 αναγνωρίζεται ο οικισμός Παναγία και προσαρτάται στην 
κοινότητα Τανάγρας, ενώ το 1997 (ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997) οι οικισμοί Τανάγρας και 
Παναγίας αποσπώνται από την κοινότητα και προσαρτώνται  στο δήμο Τανάγρας.  
 
Την περίοδο 1999-2010 λειτουργεί ο Καποδιστριακός δήμος Τανάγρας, ο οποίος συστάθηκε 
σύμφωνα με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση των κοινοτήτων Άρμας, 
Ασωπίας, Καλλιθέας και Τανάγρας. Τελευταία σημαντική αλλαγή έρχεται με την εφαρμογή 
της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το οποίο (ΦΕΚ87Α – 07/ 06/ 2010) οι οικισμοί των 
δημοτικών ενοτήτων που απαρτίζουν το νεοσύστατο δήμο Τανάγρας προσαρτώνται στο 
Δήμο. Πιο αναλυτικά, οι οικισμοί Σκούρτα, Στεφάνη, Δάφνη, Πάνακτον, Πύλη και Πράσινον 
αποσπώνται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτώνται στο δήμο Τανάγρας, οι 
οικισμοί Σχηματάρι,Οινόη και Πλάκα Δήλεσι αποσπώνται από το δήμο Σχηματαρίου και 
προσαρτώνται στο Δήμο, ενώ και οι οικισμοί Άγιος Θωμάς, Κλειδί, Οινόφυτα και Δήλεσι 
αποσπώνται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτώνται στο δήμο Τανάγρας. Παράλληλα, 
μεταφέρεται η έδρα του δήμου από τον οικισμό Άρμα στον οικισμό Σχηματάρι. Μετέπειτα, 
με απόφαση την 09/05/2011, αναγνωρίζονται οι οικισμοί Τζιγκουράτι, Λεύκα και 
Κατασκήνωση και προστίθενται στον ενοποιημένο  Δήμο. Τέλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 270Α 
– 24/ 12/ 2014, ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από τη δημοτική ενότητα Οινοφύτων και ο 
οικισμός Πλάκα Δήλεσι αποσπάται από τη δημοτική ενότητα Σχηματαρίου  για να 
προσαρτηθούν στη δημοτική ενότητα Δηλεσίου. 
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Πίνακας 1: Οικισμοί που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Τανάγρας 
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΕ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΤΚ Δάφνης Δάφνη, η 
ΤΚ Πύλης Λεύκα,η 

Πάνακτον,το 
Πράσινον,το 
Πύλη,η 

ΤΚ Σκούρτων Σκούρτα,τα 
Τζιγκουράτι,το 

ΤΚ Στεφάνης Κατασκήνωση,η 
Στεφάνη,η 

ΔΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΚ Οινοφύτων Δήλεσι,το 
Οινόφυτα,τα 

ΤΚ Αγίου Θωμά Άγιος Θωμάς,ο 
ΤΚ Κλειδίου Κλειδίον,το 

ΔΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΚ Σχηματαρίου Οινόη,η 
Πλάκα Δήλεσι,η 
Σχηματάριον,το 

ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΚ Άρματος Άρμα,το 
ΤΚ Ασωπίας Ασωπία,η 
ΤΚ Καλλιθέας Καλλιθέα,η 
ΤΚ Τανάγρας Παναγία,η 

Τανάγρα,η 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  
Η γεωμορφολογία της περιοχής του Δήμου Τανάγρας ποικίλει. Παρατηρούνται τρεις 
μορφολογικές ζώνες: το παραλιακό μέτωπο, η πεδινή-παραγωγική ζώνη και η ημιορεινή-
ορεινή ζώνη. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος διαθέτει στο ανατολικό τμήμα του (περιοχή 
Δηλεσίου) μικρή ακτογραμμή συνολικού μήκους περίπου 4 χλμ., η οποία παρουσιάζει 
αξιόλογη τουριστική επισκεψιμότητα και τόπο παραθεριστικής κατοικίας. Η πεδινή ζώνη 
αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα των εκτάσεων και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα της 
παραγωγικής δραστηριότητας (πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή). Τέλος, στο νότιο 
τμήμα του Δήμου (περιοχή Δερβενοχωρίων) συναντούνται μεγαλύτερα υψόμετρα και 
φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.  
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Χάρτης 3 Χάρτης γεωμορφολογίας Δήμου Τανάγρας 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αποτελούν το οροπέδιο των 
Δερβενοχωρίων (συνέχεια της Πάρνηθας), η κοιλάδα του Μόρνου (μεταξύ των όγκων 
Τευμησσού και Κυρηκείου), το Μεσσάπιο πεδίο (μεταξύ των λόφων της Ριτσώνας) και ο 
κάμπος των Οινοφύτων (μεταξύ των λόφων του Δηλεσίου). Επίσης, σημαντικό στοιχείο της 
γεωμορφολογίας της περιοχής είναι και η ύπαρξη του ποταμού Ασωπού.  Το μεγαλύτερο 
τμήμα των εκτάσεων είναι αμπελοκαλλιέργειες, σιτηρά, κηπευτικά και ελαιοκαλλιέργειες, 
ενώ η άγρια χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει πεύκη, συστάδες δρυός, πικροδάφνες, 
ιτιές και λυγαριές.  
 
1.2 Τα βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α. 
 Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου 
Τανάγρας, και συγκεκριμένα η πληθυσμιακή εξέλιξη, η ηλικιακή διάρθρωση και το επίπεδο 
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μόρφωσης των κατοίκων. Η παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων, σύμφωνα με τις 
απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ, πραγματοποιείται σε επίπεδο δήμου και Δημοτικών/Τοπικών 
Κοινοτήτων. 
 
Πίνακας 2 Εξέλιξη πληθυσμού του Δήμου Τανάγρας (ΔΚ/ΤΚ και οικισμοί), της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

  Πληθυσμός Μεταβολή 2001-2011 Συμμετοχή πληθυσμού στο Δήμο και του Δήμου στην ΠΕ και την Περιφέρεια 
2001 2011 2001 2011 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 21.156 19.432 -8,15% - - 
ΔΕ Δερβενοχωρίων 2.119 1.869 -11,80% 10,02% 9,62% 
ΤΚ Δάφνης 139 101 -27,34% 0,66% 0,52% 
Δάφνη 139 101 -27,34% 0,66% 0,52% 
ΤΚ Πύλης 812 745 -8,25% 3,84% 3,83% 
Λεύκα - 22 - - 0,11% 
Πάνακτον 96 41 -57,29% 0,45% 0,21% 
Πράσινον 47 30 -36,17% 0,22% 0,15% 
Πύλη 669 652 -2,54% 3,16% 3,36% 
ΤΚ Σκούρτων 907 784 -13,56% 4,29% 4,03% 
Σκούρτα 907 771 -14,99% 4,29% 3,97% 
Τζιγκουράτι - 13 - - 0,07% 
ΤΚ Στεφάνης 261 239 -8,43% 1,23% 1,23% 
Κατασκήνωση - 17 - - 0,09% 
Στεφάνη 261 222 -14,94% 1,23% 1,14% 
ΔΕ Οινοφύτων 7.869 6.563 -16,60% 37,20% 33,77% 
ΔΚ Οινοφύτων 6.079 4.903 -19,35% 28,73% 25,23% 
Δήλεσι 2.832 1.976 -30,23% 13,39% 10,17% 
Οινόφυτα 3.247 2.927 -9,86% 15,35% 15,06% 
ΤΚ Αγίου Θωμά 1.425 1.292 -9,33% 6,74% 6,65% 
Άγιος Θωμάς 1.425 1.292 -9,33% 6,74% 6,65% 
ΤΚ Κλειδίου 365 368 0,82% 1,73% 1,89% 
Κλειδίον 365 368 0,82% 1,73% 1,89% 
ΔΕ Σχηματαρίου 7.092 7.173 1,14% 33,52% 36,91% 
ΔΚ Σχηματαρίου 7.092 7.173 1,14% 33,52% 36,91% 
Οινόη 307 442 43,97% 1,45% 2,27% 
Πλάκα Δήλεσι 1.973 2.696 36,64% 9,33% 13,87% 
Σχηματάριον 4.812 4.035 -16,15% 22,75% 20,76% 
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ΔΕ Τανάγρας 4.076 3.827 -6,11% 19,27% 19,69% 
ΤΚ Άρματος 1.081 1.093 1,11% 5,11% 5,62% 
Άρμα 1.081 1.093 1,11% 5,11% 5,62% 
ΤΚ Ασωπίας 1.192 865 -27,43% 5,63% 4,45% 
Ασωπία 1.192 865 -27,43% 5,63% 4,45% 
ΤΚ Καλλιθέας 682 752 10,26% 3,22% 3,87% 
Καλλιθέα 682 752 10,26% 3,22% 3,87% 
ΤΚ Τανάγρας 1.121 1.117 -0,36% 5,30% 5,75% 
Παναγία 243 415 70,78% 1,15% 2,14% 
Τανάγρα 878 702 -20,05% 4,15% 3,61% 
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 123.913 117.920 -4,84% 17,07% 16,48% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 558.144 547.390 -1,93% 3,79% 3,55% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσμού 2001 και 2011 
 Ο πληθυσμός του Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 19.432 
κάτοικοι, αντιπροσωπεύοντας το 16,5% του συνολικού πληθυσμού της Περ. Ενότητας 
Βοιωτίας και αντίστοιχα το 3,6% της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο πληθυσμός 
συγκεντρώνεται, κυρίως, στις ΔΕ Σχηματαρίου και Οινοφύτων (36,9% και 33,8% του 
πληθυσμού του Δήμου) και αντίστοιχα στις ΔΚ Σχηματαρίου και Οινοφύτων (36,9% και 
25,2%). Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των οικισμών του Δήμου, πολυπληθέστερος είναι το 
Σχηματάρι, ο οποίος συγκεντρώνει το 20,8% του πληθυσμού του Δήμου. Ωστόσο, 
σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού συγκεντρώνεται, επίσης, στους οικισμούς Οινόφυτα 
(15,1%), Πλάκα Δηλεσίου (13,9%) και Δήλεσι (10,2%). Σε αυτό το σημείο είναι σημαντική η 
παρατήρηση ότι στους δύο πολυπληθέστερους οικισμούς του Δήμου (Σχηματάρι και 
Οινόφυτα) συγκεντρώνεται το 35,9% του πληθυσμού του Δήμου.  
 
Την περίοδο 2001-2011, ο πληθυσμός του Δήμου παρουσίασε μείωση κατά -8,2%, 
ακολουθώντας σε σαφώς αυξημένο βαθμό την αντίστοιχη μειούμενη τάση του πληθυσμού 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (-4,8%), αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
(-1,9%). Φαίνεται ότι η γειτνίαση του Δήμου (αλλά και του συνόλου της ευρύτερης 
περιοχής) με την Αττική και την Αθήνα λειτουργεί αρνητικά, απομυζώντας από την περιοχή 
κατοίκους και συνάμα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μετακινείται προς αυτή, για 
λόγους ευρέσεως εργασίας κ.α.. Ωστόσο, η τάση αυτή συνδυάζεται με τη διαχρονική 
εξέλιξη του πληθυσμού των επιμέρους ΔΕ, αλλά και των οικισμών της περιοχής. 
Παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού κατά την περίοδο 2001-2011 
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Δεδομένου ότι δεν λάβατε υπόψη τη Δ.Ε. Δηλεσίου η εξαγωγή συμπερασμάτων και ποσοστών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα συνεχίζεται. Δηλαδή ο πληθυσμός δεν συγκεντρώνεται στις Δ.Ε. Οινοφύτων και Σχηματαρίου, αλλά στη Δ.Ε. Δηλεσίου, που αποτελεί ενιαία οντότητα με τη μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό κατοικημένη περιοχή του Δήμου Τανάγρας. Τα ποσοστά πληθυσμού στους δύο "πολυπληθέστερους" οικισμούς που αναγράφετε αλλοιώνουν την πραγματικότητα και επηρεάζουν την ορθότητα των προτάσεών σας.
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Ομοίως σημειώνουμε ότι ο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα δεν αποτελούν τους δύο πολυπληθέστερους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας.
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σημειώνεται στην ΔΕ Οινοφύτων (-16,6%), ακολουθούμενη από την ΔΕ Δερβενοχωρίων (-
11,8%). Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του οικισμού του Δηλεσίου, ο 
πληθυσμός του οποίου μειώθηκε κατά 30,2% (μείωση κατά 856 άτομα), αλλά και η 
περίπτωση του οικισμού του Σχηματαρίου, ο οποίος αντίστοιχα σημείωσε μείωση 16,2% 
(μείωση κατά 777 άτομα).  Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης εμφανίζονται στους 
οικισμούς Πάνακτο (57,3%) και Πράσινο (36,2%), με σαφώς μικρότερη μείωση πληθυσμού 
σε απόλυτους αριθμούς.  Αντιθέτως, η μόνη ΔΕ που σημειώνει μια έστω και μικρή αύξηση 
πληθυσμού είναι η ΔΕ Σχηματαρίου (1,1%), ενώ σε επίπεδο ΔΚ/ΤΚ η μεγαλύτερη αύξηση 
εμφανίζεται στην ΤΚ Καλλιθέας (10,3%), ακολουθούμενη από την ΔΚ Σχηματαρίου και την 
ΤΚ Άρματος (1,1% αντίστοιχα) και την ΤΚ Κλειδίου (0,8%). Τέλος, σε επίπεδο οικισμών η 
μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού εμφανίζεται στην Πλάκα Δηλεσίου (36,6% - αύξηση 723 
ατόμων σε απόλυτους αριθμούς), ακολουθούμενη από την αντίστοιχη αύξηση στους 
οικισμούς Παναγία και Οινόη (172 και 135 άτομα), με τα αντίστοιχα ποσοστά ωστόσο να 
είναι συγκριτικά τα υψηλότερα μεταξύ των οικισμών (70,8% και 44,0% αντίστοιχα).  
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί, ότι η παραπάνω ανάλυση των πληθυσμιακών 
τάσεων βασίζεται στα επίσημα στοιχεία των απογραφών 2001 και 2011. Λόγω του τρόπου 
που απογράφονται οι ετεροδημότες (άλλοτε στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους και άλλοτε 
στο τόπο καταγωγής τους) εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της μη ταύτισης του 
απογραφέντος πληθυσμού με τον πραγματικό. Συνεπώς, οι παραπάνω διαπιστωθείσες 
αυξομειώσεις του πληθυσμού σε όλες τις ΔΕ, ενδεχομένως να οφείλονται στις αδυναμίες 
του απογραφικού συστήματος της χώρας μας και όχι σε πραγματικές μεταβολές.  
 
Πίνακας 3 Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού 

  Σύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 
2001 Ελλάδα 10.934.097 1.074.504 1.312.569 1.682.890 1.653.345 1.495.918 1.247.564 1.263.319 1.203.988 

100,0% 9,8% 12,0% 15,4% 15,1% 13,7% 11,4% 11,6% 11,0% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

558.144 52.778 66.132 80.705 80.870 71.841 61.928 71.843 72.047 
100,0% 9,5% 11,8% 14,5% 14,5% 12,9% 11,1% 12,9% 12,9% 

Περ.Ενότητα Βοιωτίας 123.913 11.717 14.682 19.576 18.960 16.277 13.778 14.412 14.511 
100,0% 9,5% 11,8% 15,8% 15,3% 13,1% 11,1% 11,6% 11,7% 

Δήμος Τανάγρας 21.155 1.839 2.379 4.239 3.554 2.728 2.338 2.314 1.764 
100,0% 8,7% 11,2% 20,0% 16,8% 12,9% 11,1% 10,9% 8,3% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 2.125 216 250 320 321 216 228 297 277 
100,0% 10,2% 11,8% 15,1% 15,1% 10,2% 10,7% 14,0% 13,0% 
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Τα λανθασμένα συμπεράσματα από την παράλειψη της Δ.Ε. Δηλεσίου απεικονίζονται ανάγλυφα στις προηγούμενες γραμμές όπου ενώ ο οικισμός Σχηματαρίου σημείωσε μείωση κατά 16,2%, η Δ.Ε. Σχηματαρίου εμφανίζεται με αύξηση 1,1%!!. Στην πραγματικότητα  στον οικισμό και στη Δ.Ε. Σχηματαρίου παρουσιάζεται μεγάλη μείωση πληθυσμού, ενώ αντίστοιχα σημειώνεται μεγάλη αύξηση στη Δ.Ε. Δηλεσίου.
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ΔΕ Οινοφύτων 7.870 677 888 1.489 1.335 1.025 947 956 553 
100,0% 8,6% 11,3% 18,9% 17,0% 13,0% 12,0% 12,1% 7,0% 

ΔΕ Σχηματαρίου 7.093 658 809 1.479 1.220 987 790 668 482 
100,0% 9,3% 11,4% 20,9% 17,2% 13,9% 11,1% 9,4% 6,8% 

ΔΕ Τανάγρας 4.067 288 432 951 678 500 373 393 452 
100,0% 7,1% 10,6% 23,4% 16,7% 12,3% 9,2% 9,7% 11,1% 

2011 Ελλάδα 10.816.286 1.049.839 1.072.705 1.350.868 1.635.304 1.581.095 1.391.854 1.134.045 1.600.576 
100,0% 9,7% 9,9% 12,5% 15,1% 14,6% 12,9% 10,5% 14,8% 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
547.390 50.091 52.376 64.071 78.290 78.411 69.691 60.412 94.048 
100,0% 9,2% 9,6% 11,7% 14,3% 14,3% 12,7% 11,0% 17,2% 

Περ.Ενότητα Βοιωτίας 117.920 11.408 11.472 15.040 18.700 17.313 14.522 12.110 17.355 
100,0% 9,7% 9,7% 12,8% 15,9% 14,7% 12,3% 10,3% 14,7% 

Δήμος Τανάγρας 19.432 1.971 1.814 2.801 3.500 2.763 2.355 1.943 2.285 
100,0% 10,1% 9,3% 14,4% 18,0% 14,2% 12,1% 10,0% 11,8% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 1.869 169 175 230 283 271 197 196 348 
100,0% 9,0% 9,4% 12,3% 15,1% 14,5% 10,5% 10,5% 18,6% 

ΔΕ Οινοφύτων 6.563 646 585 998 1.238 959 753 651 733 
100,0% 9,8% 8,9% 15,2% 18,9% 14,6% 11,5% 9,9% 11,2% 

ΔΕ Σχηματαρίου 7.173 801 686 953 1.261 1.004 993 781 694 
100,0% 11,2% 9,6% 13,3% 17,6% 14,0% 13,8% 10,9% 9,7% 

ΔΕ Τανάγρας 3.827 355 368 620 718 529 412 315 510 
100,0% 9,3% 9,6% 16,2% 18,8% 13,8% 10,8% 8,2% 13,3% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσμού 2001 και 2011 (ιδία επεξεργασία)  
Πίνακας 4 Δημογραφικοί δείκτες 2011 

Γεωγραφική ενότητα Δείκτης γήρανσης Δείκτης αντικατάστασης 
Ελλάδα 1,34 0,83 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 1,62 0,81 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 1,35 0,86 
   
Δήμος Τανάγρας 1,10 0,89 
   
ΔΕ Σχηματαρίου 0,88 0,81 
ΔΕ Δερβενοχωρίων 1,71 0,92 
ΔΕ Οινοφύτων 1,13 0,86 
ΔΕ Τανάγρας 1,27 1,16 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2011  
Στη βάση των αποτελεσμάτων των σχετικών απογραφών, παρουσιάζεται η ηλικιακή 
διάρθρωση του πληθυσμού για το σύνολο του Δήμου και τις Δημοτικές/Τοπικές του 
Κοινότητες, καθώς και συγκριτικά στοιχεία με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα. Αυτό που 
διαπιστώνεται είναι ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, σχεδόν ο μισός πληθυσμός 
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του Δήμου συγκεντρώνεται στις ηλικίες μέχρι 39 ετών (51,9% του συνόλου). 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των 30-39 
ετών, συγκεντρώνοντας το 18,0% των κατοίκων, ενώ εάν συμπεριληφθούν και τα άτομα 
των ηλικιακών ομάδων 20-29 και 40-49 ετών το ποσοστό της ενιαίας ομάδας ανέρχεται στο 
46,6% του συνολικού πληθυσμού. Σημαντικό τμήμα του πληθυσμού αποτελεί, επίσης, ο 
πληθυσμός ηλικίας μέχρι 19 ετών (19,5%), ενώ πάνω από το μισό των ατόμων των 
συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων είναι ηλικίας μέχρι 9 ετών. Επίσης, παρατηρείται σε 
σύγκριση με το 2001 ότι οι περισσότερες ηλικιακές ομάδες σημείωσαν αύξηση της 
συμμετοχής τους στο σύνολο, με τη μεγαλύτερη αύξηση, ωστόσο, να σημειώνεται στην 
ηλικιακή ομάδα άνω των 70 ετών (3,4 μονάδες). Σε απόλυτους αριθμούς φαίνεται ότι η 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αύξησε τον πληθυσμό της κατά 521 άτομα (αύξηση 29,5%), 
με την ηλικιακή ομάδα μέχρι 9 ετών να ακολουθεί με σαφώς μικρότερες αυξητικές τάσεις 
(την περίοδο 2001-2011 προστέθηκαν σε αυτή 132 άτομα – αύξηση 7,2%). Αντιθέτως, 
μείωση της ποσοστιαίας τους συμμετοχής σημείωσαν οι ηλικιακές ομάδες 20-29 ετών (5,6 
μονάδες), 10-19 ετών (1,9 μονάδες) και 60-69 ετών (0,9 μονάδες), μείωση η οποία 
αντίστοιχα εμφανίζεται και σε απόλυτους αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο πληθυσμός 20-29 
ετών μειώθηκε κατά 1.438 άτομα (33,9%), ενώ αντίστοιχα μικρότερες τάσεις μείωσης 
εμφάνισαν οι ομάδες 10-19 ετών (μείωση 565 ατόμων – 23,7%) και 60-69 ετών (μείωση 371 
ατόμων – 16,0%). Ο ενεργός πληθυσμός στο Δήμο ανέρχεται στα 4.540 άτομα, δηλαδή στο 
46,7% του συνολικού του πληθυσμού, γεγονός που φανερώνει ότι ο πληθυσμός του είναι 
σε σημαντικό βαθμό νεανικός. 
 
Σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτία, αλλά και της Χώρας, διαπιστώνεται σημαντική διαφορά τόσο όσον 
αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού του Δήμου Τανάγρας, ο οποίος είναι 
σαφώς πιο νεανικός, όσο και στο συνολικό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
(39,7%, 43,3% και 42,4% αντίστοιχα). Γενικότερα, παρατηρείται ότι μεταβαίνοντας σε 
τοπικό επίπεδο τα ποσοστά, κυρίως, των μεσαίων, αλλά και δευτερευόντως των 
μικρότερων ηλικιακών ομάδων αυξάνονται έναντι των μεγαλύτερων.  
 
Η ξεκάθαρη εικόνα ύπαρξης σημαντικού νεανικού πληθυσμού στην περιοχή του Δήμου 
Τανάγρας ενισχύεται επιπλέον με τον υπολογισμό του δείκτη γήρανσης. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης φανερώνει μικρότερες τάσεις γήρανσης του πληθυσμού της περιοχής σε σύγκριση 
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με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα (Περιφέρεια, Περ.Ενότητα και Χώρα). Σε ενδοδημοτικό 
επίπεδο σημαντικά μικρότερες τάσεις γήρανσης εμφανίζονται στη ΔΕ Σχηματαρίου, με τις 
ΔΕ Οινοφύτων και Τανάγρας να κινούνται κοντά στα επίπεδα του Δήμου, ενώ αντίθετα η ΔΕ 
Δερβενοχωρίων εμφανίζει σημαντικά υψηλότερες τάσεις (υψηλότερες ακόμα και από τα 
επίπεδα της χώρας, της Περ.Ενότητας και της Περιφέρειας). Επίσης, ο δείκτης 
αντικατάστασης του πληθυσμού του Δήμου παρουσιάζει σχετικά υψηλή τιμή (υψηλότερη 
από τα ανώτερα χωρικά επίπεδα), γεγονός που υποδηλώνει ικανοποιητικό βαθμό 
αντικατάστασης του γηραιότερου πληθυσμού από το νεότερο, ενώ σε επίπεδο ΔΕ ο δείκτης 
εμφανίζει υψηλότερες τιμές στη ΔΕ Τανάγρας και δευτερευόντως στη ΔΕ Δερβενοχωρίων.  
 
Πίνακας 5 Ηλικιακή διάρθρωση των ανδρών του Δήμου 

  Σύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 
2001 Ελλάδα 5.413.426 551.790 685.904 873.217 833.869 743.779 609.185 589.781 525.901 

100,0% 10,2% 12,7% 16,1% 15,4% 13,7% 11,3% 10,9% 9,7% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

284.669 27.166 35.144 44.045 42.760 37.653 30.325 34.147 33.429 
100,0% 9,5% 12,3% 15,5% 15,0% 13,2% 10,7% 12,0% 11,7% 

Περ.Ενότητα Βοιωτίας 64.640 5.966 7.977 11.280 10.384 8.650 6.786 6.783 6.814 
100,0% 9,2% 12,3% 17,5% 16,1% 13,4% 10,5% 10,5% 10,5% 

Δήμος Τανάγρας 12.014 926 1.326 2.785 2.174 1.591 1.154 1.182 876 
100,0% 7,7% 11,0% 23,2% 18,1% 13,2% 9,6% 9,8% 7,3% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 1.139 99 147 182 193 115 111 151 141 
100,0% 8,7% 12,9% 16,0% 16,9% 10,1% 9,7% 13,3% 12,4% 

ΔΕ Οινοφύτων 4.420 329 501 956 802 582 461 505 284 
100,0% 7,4% 11,3% 21,6% 18,1% 13,2% 10,4% 11,4% 6,4% 

ΔΕ Σχηματαρίου 4.087 348 438 992 744 594 396 339 236 
100,0% 8,5% 10,7% 24,3% 18,2% 14,5% 9,7% 8,3% 5,8% 

ΔΕ Τανάγρας 2.368 150 240 655 435 300 186 187 215 
100,0% 6,3% 10,1% 27,7% 18,4% 12,7% 7,9% 7,9% 9,1% 

2011 Ελλάδα 5.303.223 537.220 552.173 696.744 827.542 781.112 677.018 543.421 687.993 
100,0% 10,1% 10,4% 13,1% 15,6% 14,7% 12,8% 10,2% 13,0% 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
277.475 25.708 27.516 35.755 41.433 40.497 35.291 29.391 41.884 
100,0% 9,3% 9,9% 12,9% 14,9% 14,6% 12,7% 10,6% 15,1% 

Περ.Ενότητα Βοιωτίας 61.402 5.937 6.174 8.926 10.362 9.129 7.453 5.801 7.620 
100,0% 9,7% 10,1% 14,5% 16,9% 14,9% 12,1% 9,4% 12,4% 

Δήμος Τανάγρας 10.609 1.014 971 1.706 2.034 1.562 1.255 986 1.081 
100,0% 9,6% 9,2% 16,1% 19,2% 14,7% 11,8% 9,3% 10,2% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 971 93 70 128 144 168 99 99 170 
100,0% 9,6% 7,2% 13,2% 14,8% 17,3% 10,2% 10,2% 17,5% 
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ΔΕ Οινοφύτων 3.598 310 303 628 747 544 406 309 351 
100,0% 8,6% 8,4% 17,5% 20,8% 15,1% 11,3% 8,6% 9,8% 

ΔΕ Σχηματαρίου 3.785 422 379 503 669 540 523 421 328 
100,0% 11,1% 10,0% 13,3% 17,7% 14,3% 13,8% 11,1% 8,7% 

ΔΕ Τανάγρας 2.255 189 219 447 474 310 227 157 232 
100,0% 8,4% 9,7% 19,8% 21,0% 13,7% 10,1% 7,0% 10,3% 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσμού 2001 και 2011 (ιδία επεξεργασία)  
Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί εξειδίκευση του πίνακα που αναφέρεται στην ηλικιακή 
διάρθρωση του συνολικού πληθυσμού, καθώς παρουσιάζει την ηλικιακή διάρθρωση του 
ανδρικού πληθυσμού του Δήμου Τανάγρας. Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν διαφοροποιείται 
σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο. Ωστόσο, παρατηρείται μια ελαφρώς μεγαλύτερη 
συμμετοχή του πληθυσμού στις μεσαίες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, τα άτομα που 
είναι ηλικίας 30-49 ετών αντιστοιχούν στο 33,9% του πληθυσμού των ανδρών, ενώ αν 
συμπεριληφθούν και τα άτομα ηλικίας 20-39 ετών προκύπτει ο μισός ανδρικός πληθυσμός 
του Δήμου. Επίσης, οι μικρότεροι άνδρες μέχρι 19 ετών αποτελούν το 18,7% του συνόλου, 
ενώ αντίστοιχα τα άτομα ηλικίας 60 και άνω αποτελούν το 19,5% του συνόλου. Την περίοδο 
2001-2011 σημειώνεται σημαντική μείωση πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 20-29 ετών 
(1.079 άτομα – 38,7%), ενώ σημειώθηκε ταυτόχρονα η σημαντικότερη μείωση της 
ποσοστιαίας συμμετοχής της συγκεκριμένης ομάδας στο σύνολο του ανδρικού πληθυσμού 
του Δήμου (από 23,2% σε 16,1%). Μικρότερη τάση μείωσης παρουσίασε η ηλικιακή ομάδα 
των 10-19 ετών (355 άτομα – 26,8%), με την αντίστοιχη ποσοστιαία συμμετοχή να 
ανέρχεται πλέον στο 9,2% του ανδρικού πληθυσμού (από 11,0% το 2001). στις ηλικίες μέχρι 
19 ετών (από 22,5% σε 21,8% του συνολικού πληθυσμού). Αντιθέτως, αυξήθηκε ο 
πληθυσμός ηλικίας 70 και άνω (κατά 205 άτομα – 23,4%), με την ποσοστιαία συμμετοχή να 
αυξάνεται κατά 2,9 μονάδες (από 7,3% σε 10,2%). Δευτερευόντως, μικρότερη αύξηση 
παρατηρήθηκε και στις ηλικίες 50-59 (101 άτομα – 8,8%) και 0-9 (88 άτομα – 9,5%), οι 
οποίες αντίστοιχα σημείωσαν αύξηση της ποσοστιαίας συμετοχής τους στο συνολικό 
ανδρικό πληθυσμό κατά 2,2 και 1,9 μονάδες (από 9,6% το 2001 σε 11,8% το 2011 η ομάδα 
50-59 ετών και από 7,7% σε 9,6% η ομάδα 0-9 ετών).  
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Πίνακας 6 Ηλικιακή διάρθρωση των γυναικών του Δήμου 
  Σύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 
2001 Ελλάδα 5.520.671 522.714 626.665 809.673 819.476 752.139 638.379 673.538 678.087 

100,0% 9,5% 11,4% 14,7% 14,8% 13,6% 11,6% 12,2% 12,3% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

273.475 25.612 30.988 36.660 38.110 34.188 31.603 37.696 38.618 
100,0% 9,4% 11,3% 13,4% 13,9% 12,5% 11,6% 13,8% 14,1% 

Περ.Ενότητα Βοιωτίας 59.273 5.751 6.705 8.296 8.576 7.627 6.992 7.629 7.697 
100,0% 9,7% 11,3% 14,0% 14,5% 12,9% 11,8% 12,9% 13,0% 

Δήμος Τανάγρας 9.141 913 1.053 1.454 1.380 1.137 1.184 1.132 888 
100,0% 10,0% 11,5% 15,9% 15,1% 12,4% 13,0% 12,4% 9,7% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 986 117 103 138 128 101 117 146 136 
100,0% 11,9% 10,4% 14,0% 13,0% 10,2% 11,9% 14,8% 13,8% 

ΔΕ Οινοφύτων 3.450 348 387 533 533 443 486 451 269 
100,0% 10,1% 11,2% 15,4% 15,4% 12,8% 14,1% 13,1% 7,8% 

ΔΕ Σχηματαρίου 3.006 310 371 487 476 393 394 329 246 
100,0% 10,3% 12,3% 16,2% 15,8% 13,1% 13,1% 10,9% 8,2% 

ΔΕ Τανάγρας 1.699 138 192 296 243 200 187 206 237 
100,0% 8,1% 11,3% 17,4% 14,3% 11,8% 11,0% 12,1% 13,9% 

2011 Ελλάδα 5.513.063 512.619 520.532 654.124 807.762 799.983 714.836 590.624 912.583 
100,0% 9,3% 9,4% 11,9% 14,7% 14,5% 13,0% 10,7% 16,6% 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
269.915 24.383 24.860 28.316 36.857 37.914 34.400 31.021 52.164 
100,0% 9,0% 9,2% 10,5% 13,7% 14,0% 12,7% 11,5% 19,3% 

Περ.Ενότητα Βοιωτίας 56.518 5.471 5.298 6.114 8.338 8.184 7.069 6.309 9.735 
100,0% 9,7% 9,4% 10,8% 14,8% 14,5% 12,5% 11,2% 17,2% 

Δήμος Τανάγρας 8.823 957 843 1.095 1.466 1.201 1.100 957 1.204 
100,0% 10,8% 9,6% 12,4% 16,6% 13,6% 12,5% 10,8% 13,6% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 898 76 105 102 139 103 98 97 178 
100,0% 8,5% 11,7% 11,4% 15,5% 11,5% 10,9% 10,8% 19,8% 

ΔΕ Οινοφύτων 2.965 336 282 370 491 415 347 342 382 
100,0% 11,3% 9,5% 12,5% 16,6% 14,0% 11,7% 11,5% 12,9% 

ΔΕ Σχηματαρίου 3.388 379 307 450 592 464 470 360 366 
100,0% 11,2% 9,1% 13,3% 17,5% 13,7% 13,9% 10,6% 10,8% 

ΔΕ Τανάγρας 1.572 166 149 173 244 219 185 158 278 
100,0% 10,6% 9,5% 11,0% 15,5% 13,9% 11,8% 10,1% 17,7% 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσμού 2001 και 2011 (ιδία επεξεργασία)  
Σχετικά με την ηλικιακή διάρθρωση των γυναικών του Δήμου Τανάγρας, διαπιστώνεται ότι 
και ο γυναικείος πληθυσμός ακολουθεί κατά βάση τις τάσεις που εμφανίζονται στο σύνολο 
του πληθυσμού. Ωστόσο, παρατηρείται ότι παρόλο που η συμμετοχή των μικρότερων 
ηλικιακών ομάδων είναι μεγαλύτερη όσον αφορά τις γυναίκες σε σχέση με το σύνολο του 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Σελίδα 27 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

πληθυσμού, επίσης, μεγαλύτερη είναι και η συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιακών 
ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα του γυναικείου πληθυσμού 
είναι επίσης αυτή των 30-39 ετών (16,6%), ενώ το 13,6% του πληθυσμού των γυναικών 
είναι ηλικίας 40-49. Το σύνολο των ατόμων ηλικίας 20-49 ετών αποτελεί το 42,6% του 
γυναικείου πληθυσμού του Δήμου, ενώ αντίστοιχα τα άτομα μέχρι 19 ετών και 60 και άνω 
αποτελούν το 20,4% και το 37,0% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού αντίστοιχα. Όσον 
αφορά την εξέλιξη της ηλικιακής διάρθρωσης των γυναικών του Δήμου την περίοδο 2001-
2011 σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στο συνολικό γυναικείο 
πληθυσμό αυξάνεται κυρίως για την ηλικιακή ομάδα 70 ετών και άνω και δευτερευόντως 
για τις μεσαίες ηλικιακές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα των 70 ετών και άνω 
σημείωσε την περίοδο 2001-2011 τη μεγαλύτερη αύξηση τόσο σε απόλυτες τιμές (316 
άτομα – 35,6%) όσο και σε τιμές ποσοστιαίας συμμετοχής (αυξήθηκε κατά 3,9 μονάδες – 
από 9,7% το 2001 σε 13,6% το 2011). Αντίστοιχα οι γυναίκες ηλικίας 30-49 ετών αυξήθηκαν 
κατά 6,0% (150 άτομα), με την ποσοστιαία τους συμμετοχή να αυξάνεται κατά 2,7 μονάδες 
(από 27,5% το 2001 σε 30,2% το 2011).  Τέλος, σημαντικά μικρότερη αύξηση σημείωσε η 
ηλικιακή ομάδα έως 9 ετών (μόλις 44 άτομα – 4,8%), με αντίστοιχα αύξηση της ποσοστιαίας 
συμμετοχής της κατά 0,9 μονάδες (από 10,0% το 2001 σε 10,8% το 2011). Αντιθέτως η 
μεγαλύτερη μείωση γυναικείου πληθυσμού παρατηρήθηκε στις ηλικίες 20-29 ετών (359 
άτομα – 24,7%) και δευτερευόντως στις ηλικίες 10-19 και 60-69 ετών (210 και 175 άτομα – 
19,9% και 15,5% αντίστοιχα), μείωση που εκδηλώνεται και στην εξέλιξη της ποσοστιαίας 
συμμετοχής των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων (μείωση κατά 3,5, 2,0 και 1,5 μονάδες 
αντίστοιχα). Συμπεραίνεται ότι ο γυναικείος πληθυσμός σε σύγκριση τόσο με τον συνολικό 
όσο και με τον ανδρικό πληθυσμό είναι σε μεγαλύτερο βαθμό γηρασμένος.  
 
Από την εξέταση των πληθυσμιακών πυραμίδων της Ελλάδας, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Δήμου Ταναγρας, οι οποίες έχουν αναχθεί επί των ποσοστών κάθε 
ηλικιακής ομάδας στο σύνολο του πληθυσμού της κάθε χωρικής ενότητας, παρατηρείται ότι 
ηπληθυσμιακή πυραμίδα του Δήμου Τανάγρας δεν ομοιάζει με την κλασσική πυραμίδα 
γηρασμένου πληθυσμού. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από τη σύγκριση με τις 
πυραμίδες των ανώτερων χωρικών επιπέδων, της Περιφέρειας και της χώρας, οι οποίες 
είναι σαφώς πιο γηρασμένες. Γίνεται φανερή η υπεροχή της συμμετοχής των μεσαίων 
ηλικιακών ομάδων (20-29, 30-39 και 40-49), αλλά και η ύπαρξη σημαντικού νεανικού 
πληθυσμού (0-9 και 9-19), σε συνδυασμό με την αντίστοιχη (ελαφρώς μεγαλύτερη) 
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συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων (60
παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρότερες και στις 
μεγαλύτερες ηλικίες, στις μεσαίες ηλικιακές ομάδες (20
σημειώνεται σημαντική πληθυσμιακή υπεροχή των ανδρών, η οποία αντιστρέφεται με 
ελαφρά υπεροχή των γυναικών στην ηλικιακή ομάδα 70 και άνω.
 
Διάγραμμα 1Πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλάδας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ιδία επεξεργασία 
Διάγραμμα 2 Πληθυσμιακή πυραμίδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ιδία επεξεργασία 
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συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων (60-69 και 70+). Τέλος, ενώ δεν 
παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρότερες και στις 
μεγαλύτερες ηλικίες, στις μεσαίες ηλικιακές ομάδες (20-29, 30-39, 40-49 και 50
σημειώνεται σημαντική πληθυσμιακή υπεροχή των ανδρών, η οποία αντιστρέφεται με 
ελαφρά υπεροχή των γυναικών στην ηλικιακή ομάδα 70 και άνω. 

Πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλάδας 

1), Ιδία επεξεργασία 

Πληθυσμιακή πυραμίδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

1), Ιδία επεξεργασία 
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και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής 

69 και 70+). Τέλος, ενώ δεν 
παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρότερες και στις 

49 και 50-59 ετών) 
σημειώνεται σημαντική πληθυσμιακή υπεροχή των ανδρών, η οποία αντιστρέφεται με 
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Διάγραμμα 3 Πληθυσμιακή πυραμίδα Δήμου Τανάγρας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2011), Ιδία επεξεργασία
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης τω
της περιοχής μελέτης για τα έτη 
Ενότητα Βοιωτίας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Σελίδα 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής 2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

Πληθυσμιακή πυραμίδα Δήμου Τανάγρας 

1), Ιδία επεξεργασία 

συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης τω
για τα έτη 2001 και 2011 και γίνεται σύγκριση με την 

Ενότητα Βοιωτίας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Ελλάδα. 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
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και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής 

 

συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων 
1 και γίνεται σύγκριση με την Περιφερειακή 



 
Πίνακας 7 Επίπεδο εκπαίδευσης/μόρφωσης του συνόλου του πληθυσμού (2001) 

  Σύνολο Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
Κάτοχοι Μάστερ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ, KATE, KATEE, Ανωτέρων Σχολών και Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

Πτυχιούχοι Μεταδευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης 
Απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου 
Απόφοιτοι Δημοτικού Φοιτούν στο Δημοτικό 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
Ελλάδα 9.887.737 27.252 55.186 858.150 322.845 364.096 2.306.236 216.378 182.451 1.164.270 3.152.149 218.193 646.340 374.191 

100,0% 0,3% 0,6% 8,7% 3,3% 3,7% 23,3% 2,2% 1,8% 11,8% 31,9% 2,2% 6,5% 3,8% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 548.534 610 1.319 34.211 14.047 14.210 113.442 12.561 10.937 67.159 195.847 12.061 42.052 30.078 

100,0% 0,1% 0,2% 6,2% 2,6% 2,6% 20,7% 2,3% 2,0% 12,2% 35,7% 2,2% 7,7% 5,5% 
Περ.Ενότητα Βοιωτίας 118.793 127 279 6.437 2.773 2.955 23.944 2.826 2.949 15.947 41.413 2.650 9.588 6.905 

100,0% 0,1% 0,2% 5,4% 2,3% 2,5% 20,2% 2,4% 2,5% 13,4% 34,9% 2,2% 8,1% 5,8% 
Δήμος Τανάγρας 20.664 26 46 772 451 438 4.287 472 472 3.207 7.764 391 1.275 1.063 

100,0% 0,1% 0,2% 3,7% 2,2% 2,1% 20,7% 2,3% 2,3% 15,5% 37,6% 1,9% 6,2% 5,1% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2001 (ιδία επεξεργασία) 
Πίνακας 8 Επίπεδο εκπαίδευσης/μόρφωσης του συνόλου του πληθυσμού(2011) 

  Σύνολο Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου και ισοτίμων σχολών 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων σχολών 

Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.) 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών  

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου 
Απόφοιτοι Δημοτικού Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
Ελλάδα 10.139.931 41.312 155.532 1.076.933 444.910 90.400 502.079 2.183.480 348.916 253.899 1.174.591 2.524.345 448.082 651.089 244.363 

100,0% 0,4% 1,5% 10,6% 4,4% 0,9% 5,0% 21,5% 3,4% 2,5% 11,6% 24,9% 4,4% 6,4% 2,4% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 515.632 621 2.801 38.740 18.963 3.697 18.686 97.727 19.740 13.838 65.136 152.868 29.065 32.474 21.276 

100,0% 0,1% 0,5% 7,5% 3,7% 0,7% 3,6% 19,0% 3,8% 2,7% 12,6% 29,6% 5,6% 6,3% 4,1% 
Περ.Ενότητα Βοιωτίας 110.545 12.233 3.815 25.212 18.002 32.913 18.370 

100,0% 11,1% 3,5% 22,8% 16,3% 29,8% 16,6% 
Δήμος Τανάγρας 18.154 1.505 612 4.355 3.305 5.729 2.648 

100,0% 8,3% 3,4% 24,0% 18,2% 31,6% 14,6% 
Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2011 (ιδία επεξεργασία) 



Από τους προηγούμενους πίνακες παρατηρείται ότι την περίοδο 2001-2011 σημειώθηκε 
σημαντική αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και άνω αυξήθηκε από 31,4% σε 
35,7%, ακολουθώντας τις θετικές τάσεις των ανώτερων επιπέδων τα οποία σημείωσαν 
σημαντική βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων τους. Ωστόσο, σε σύγκριση 
με το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων της Περ.Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της χώρας (37,3%, 39,0% και 47,7% για το έτος 2011) σημειώνεται ότι 
το επίπεδο του Δήμου εμφανίζεται χαμηλότερο. Αντίστοιχα, οι πτυχιούχοι Λυκείου μαζί με 
τους πτυχιούχους Επαγγελματικού Λυκείου ανέρχονται στο 24,0% του πληθυσμού, ενώ ο 
πληθυσμός χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου (εγκατέλειψαν το Δημοτικό, 
ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή, δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση) αντιστοιχούν 
στο 14,6% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Τα αντίστοιχα ποσοστά των δύο 
παραπάνω κατηγοριών για τα ανώτερα χωρικά επίπεδα εμφανίζονται σαφώς χαμηλότερα.  
 Από την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης του ανδρικού πληθυσμού διαπιστώνεται ότι οι 
τάσεις που παρατηρούνται είναι παρόμοιες με αυτές του συνολικού πληθυσμού(από 31,4% 
το 2001 αυξήθηκε σε 35,2% το 2011). Όμως και σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται 
σημαντική διαφορά σε σχέση με το επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας, της Περιφέρειας 
και της χώρας (37,4%, 39,7% και 47,9% αντίστοιχα για το 2011). Σχετικά αναφέρεται επίσης 
ότι το ποσοστό των ατόμων που ανήκουν στο επίπεδο των πτυχιούχων Λυκείου και 
Επαγγελματικού Λυκείου ανέρχεται για το Δήμο Τανάγρας στο 24,2%, σε αντίθεση με το 
αντίστοιχα ποσοστό της Περιφέρειας που είναι 23,3%. Αντιθέτως υψηλότερο εμφανίζεται 
το ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού των τριών χαμηλότερων εκπαιδευτικών κατηγοριών 
στην Περιφέρεια έναντι του ποσοστού του Δήμου (13,4% για την Περιφέρεια έναντι του 
12,7% του Δήμου).  
 
Τέλος, όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του γυναικείου πληθυσμού του Δήμου 
Τανάγρας, παρατηρείται ότι οι γυναίκες του Δήμου εμφανίζουν επίσης θετική εξέλιξη του 
επιπέδου εκπαίδευσής τους. Πιο συγκεκριμένα ο γυναικείος πληθυσμόςμε χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης (απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και κάτω) εμφανίζεισημαντική 
μείωση την περίοδο 2001-2011 (από 68,6% το 2001 σε 63,8% το 2011 - κατά 4,8 
ποσοστιαίες μονάδες). Ωστόσο σε σχέση με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα ο γυναικείος 
πληθυσμός του Δήμου που ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορίαεμφανίζεται ποσοστιαία 
μεγαλύτερος (62,7%, 61,7% και 52,4% αντίστοιχα για την Περ.Ενότητα, την Περιφέρεια και 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
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Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

τη χώρα). Συγκρίνοντας τα ποσοστά του ανδρικού και του γυναικείου πληθυσμού του 
Δήμου παρατηρείται ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανδρών του Δήμου (35,2% του 
ανδρικού πληθυσμού είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και άνω) είναι ελαφρώς 
χαμηλότερο για το έτος 2011 από αυτό των γυναικών (36,2% αντίστοιχα), παρόλο που 
παλαιότερα, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ήταν ίδιο. 



Πίνακας 9 Επίπεδο εκπαίδευσης/μόρφωσης ανδρών (2001) 
  Σύνολο Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 

Κάτοχοι Μάστερ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ, KATE, KATEE, Ανωτέρων Σχολών και Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

Πτυχιούχοι Μεταδευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης 
Απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου 
Απόφοιτοι Δημοτικού Φοιτούν στο Δημοτικό 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
Ελλάδα 4.874.982 19.304 34.162 451.991 177.270 159.816 1.089.403 148.276 155.948 638.823 1.537.451 114.259 246.898 101.381 

100,0% 0,4% 0,7% 9,3% 3,6% 3,3% 22,3% 3,0% 3,2% 13,1% 31,5% 2,3% 5,1% 2,1% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 279.963 443 900 18.945 8.474 6.670 56.636 8.921 9.885 38.431 99.648 6.306 16.809 7.895 

100,0% 0,2% 0,3% 6,8% 3,0% 2,4% 20,2% 3,2% 3,5% 13,7% 35,6% 2,3% 6,0% 2,8% 
Περ.Ενότητα Βοιωτίας 62.081 95 187 3.498 1.729 1.353 11.794 2.121 2.700 9.330 21.593 1.439 4.003 2.239 

100,0% 0,2% 0,3% 5,6% 2,8% 2,2% 19,0% 3,4% 4,3% 15,0% 34,8% 2,3% 6,4% 3,6% 
Δήμος Τανάγρας 11.755 20 37 435 277 216 2.333 375 420 1.963 4.297 220 645 517 

100,0% 0,2% 0,3% 3,7% 2,4% 1,8% 19,8% 3,2% 3,6% 16,7% 36,6% 1,9% 5,5% 4,4% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2001 (ιδία επεξεργασία) 
Πίνακας 10 Επίπεδο εκπαίδευσης/μόρφωσης ανδρών (2011) 

  Σύνολο Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου και ισοτίμων σχολών 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων σχολών 

Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.) 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών  

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου 
Απόφοιτοι Δημοτικού 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Ελλάδα 4.957.066 26.976 81.329 508.868 219.677 63.516 218.321 1.020.952 234.602 189.447 628.203 1.192.884 163.193 331.049 78.049 
100,0% 0,5% 1,6% 10,3% 4,4% 1,3% 4,4% 20,6% 4,7% 3,8% 12,7% 24,1% 3,3% 6,7% 1,6% 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 261.135 444 1.563 18.866 10.139 2.897 8.741 47.114 13.852 11.527 36.481 74.644 10.768 16.546 7.553 
100,0% 0,2% 0,6% 7,2% 3,9% 1,1% 3,3% 18,0% 5,3% 4,4% 14,0% 28,6% 4,1% 6,3% 2,9% 

Περ.Ενότητα Βοιωτίας 57.566 6.336 1.839 13.340 11.108 16.821 8.122 
100,0% 11,0% 3,2% 23,2% 19,3% 29,2% 14,1% 

Δήμος Τανάγρας 9.952 795 297 2.412 2.043 3.140 1.265 
100,0% 8,0% 3,0% 24,2% 20,5% 31,6% 12,7% 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2011 (ιδία επεξεργασία) 



Πίνακας 11 Επίπεδο εκπαίδευσης/μόρφωσης γυναικών (2001) 
  Σύνολο Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 

Κάτοχοι Μάστερ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ, KATE, KATEE, Ανωτέρων Σχολών και Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

Πτυχιούχοι Μεταδευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης 
Απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου 
Απόφοιτοι Δημοτικού Φοιτούν στο Δημοτικό 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
Ελλάδα 5.012.755 7.948 21.024 406.159 145.575 204.280 1.216.833 68.102 26.503 525.447 1.614.698 103.934 399.442 272.810 

100,0% 0,2% 0,4% 8,1% 2,9% 4,1% 24,3% 1,4% 0,5% 10,5% 32,2% 2,1% 8,0% 5,4% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 268.571 167 419 15.266 5.573 7.540 56.806 3.640 1.052 28.728 96.199 5.755 25.243 22.183 

100,0% 0,1% 0,2% 5,7% 2,1% 2,8% 21,2% 1,4% 0,4% 10,7% 35,8% 2,1% 9,4% 8,3% 
Περ.Ενότητα Βοιωτίας 56.712 32 92 2.939 1.044 1.602 12.150 705 249 6.617 19.820 1.211 5.585 4.666 

100,0% 0,1% 0,2% 5,2% 1,8% 2,8% 21,4% 1,2% 0,4% 11,7% 34,9% 2,1% 9,8% 8,2% 
Δήμος Τανάγρας 8.909 6 9 337 174 222 1.954 97 52 1.244 3.467 171 630 546 

100,0% 0,1% 0,1% 3,8% 2,0% 2,5% 21,9% 1,1% 0,6% 14,0% 38,9% 1,9% 7,1% 6,1% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2001 (ιδία επεξεργασία) 
Πίνακας 12 Επίπεδο εκπαίδευσης/μόρφωσης γυναικών (2011) 

  Σύνολο Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου και ισοτίμων σχολών 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων σχολών 

Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.) 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών  

Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου 
Απόφοιτοι Δημοτικού Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
Ελλάδα 5.182.865 14.336 74.203 568.065 225.233 26.884 283.758 1.162.528 114.314 64.452 546.388 1.331.461 284.889 320.040 166.314 

100,0% 0,3% 1,4% 11,0% 4,3% 0,5% 5,5% 22,4% 2,2% 1,2% 10,5% 25,7% 5,5% 6,2% 3,2% 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 254.497 177 1.238 19.874 8.824 800 9.945 50.613 5.888 2.311 28.655 78.224 18.297 15.928 13.723 

100,0% 0,1% 0,5% 7,8% 3,5% 0,3% 3,9% 19,9% 2,3% 0,9% 11,3% 30,7% 7,2% 6,3% 5,4% 
Περ.Ενότητα Βοιωτίας 52.979 5.897 1.976 11.872 6.894 16.092 10.248 

100,0% 11,1% 3,7% 22,4% 13,0% 30,4% 19,3% 
Δήμος Τανάγρας 8.202 710 315 1.943 1.262 2.589 1.383 

100,0% 8,7% 3,8% 23,7% 15,4% 31,6% 16,9% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2011 (ιδία επεξεργασία) 
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1.3 Τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Τανάγρας  
Ιστορικά στοιχεία 
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, μυθικός ιδρυτής της Τανάγρας ήταν ο Ποίμανδρος (ήρωας του 
Τρωικού Πολέμου) και οι δίδυμοι γιοί του Λεύκιππος και Έφιππος. Ο Όμηρος αναφέρει την 
πόλη ανάμεσα στις Βοιωτικές πόλεις που συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο, με την 
ονομασία Γραία, ενώ υπήρχαν και οι ονομασίες Ποιμανδρία και Ποιμανδρίς. Τα ευρήματα 
της περιοχής και οι ιστορικές αναφορές αποδεικνύουν την λατρεία των κατοίκων στους 
Ολύμπιους θεούς. Καταγράφεται ιδιαίτερη λατρεία του Ερμή (που σύμφωνα με την τοπική 
εκδοχή του μύθου είχε γεννηθεί στο Κηρύκειον όρος), του Διόνυσου, της Αφροδίτης και της 
Αρτέμιδος, λατρεία που διατηρήθηκε ως τα πρώιμα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Κατά 
την ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκε ο ναός της Δήμητρας και της Κόρης, ενώ παράλληλα 
καθιερώθηκε γιορτή προς τιμήν του Διός. 
 
Η Τανάγρα κατείχε στρατηγική κομβική θέση, κοντά στη Θήβα και την Αθήνα, πόλεις οι 
οποίες αποτέλεσαν κεντρικούς πόλους της αρχαιότητας και σημαντικό κομμάτι της αρχαίας 
ελληνικής ιστορίας. Η επιρροή της Θήβας και της Αθήνας και η συνεισφορά τους στην 
πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου επαληθεύεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα της 
περιοχής, μερικά εκ των οποία επιδεικνύονται σε μεγάλα μουσεία της Δυτικής Ευρώπης 
(Λούβρο, Βρετανικό, Βερολίνο κα). Οι συμμαχίες και η στάση της Τανάγρας  απέναντι στα 
σημαντικά γεγονότα της εποχής ήταν μεταβαλλόμενη. Κατά την περίοδο της 
παντοδυναμίας των Θηβών υφίστατο την κυριαρχία τους, ενώ κατά την περίοδο κάμψης 
τους ήταν αυτόνομη και δυνατή, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται ως απειλή από τους 
Αθηναίους, οι οποίοι άλλοτε στρέφονταν εναντίον της κι άλλοτε διεκδικούσαν τη συμμαχία 
της. 
 
Η πόλη της αρχαίας Τανάγρας αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο σύμφωνα με τα ΠΔ 
5-2-1925 - ΦΕΚ 34/Α/10-2-1925, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45103/2750/6-9-2001 - ΦΕΚ 
1243/Β/25-9-2001, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/54533/3291/18-10-2001 - ΦΕΚ 1459/Β/26-
10-2001, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45103/2750/6-9-2001 - ΦΕΚ 1603/Β/4-12-2001. Η 
πόλη εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1776, με την ταύτιση της με την αρχαία Τανάγρα να 
γίνεται το 1806, βάσει μιας αρχαίας περιγραφής, η οποία βρέθηκε στο βυζαντινό εκκλησάκι 

User
Επισήμανση
Μεγάλη παράλειψη αποτελεί η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς για το αρχαίο Δήλιο, το ιερό του Δηλίου Απόλλωνος, τα νεκροταφεία, τα κεραμοποιεία, τις λουτρικές εγκαταστάσεις κ.ο.κ. 
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του Αγίου Θωμά. Η  αρχαία πόλη βρίσκεται πάνω στο λόφο Γκριμάδα, περίπου 20 χλμ 
νοτιοανατολικά των Θηβών, 5 χλμ νότια του Σχηματαρίου και 35 χλμ βόρεια από την Αθήνα, 
με σημάδια διαχρονικής κατοίκησης να εμφανίζονται από τη νεολιθική περίοδο μέχρι και 
τον 7ο αιώνα μ. Χ.  
 
Η αρχαία πόλη δεν έχει ανασκαφεί στο σύνολό της, καθώς πραγματοποιήθηκε μόνο μια 
μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα το 1890. Η έρευνα σταμάτησε το 1911 και για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στην περιοχή δε διενεργήθηκε άλλη έρευνα. Όμως, το 1976 μια σειρά 
μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων οδήγησε στην ανάληψη σωστικών ανασκαφικών 
ερευνών στην περιοχή των νεκροταφείων. Τα έργα αυτά ήταν οι εγκαταστάσεις της 
Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, το εργοστάσιο της 3Ε, ο Βιολογικός Καθαρισμός 
Οινοφύτων-Σχηματαρίου, και τα έργα του Φυσικού Αερίου και της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι το 2002 
ήρθε στο φως σημαντικός αριθμός επιπρόσθετων τάφων. Πολλοί από αυτούς οδήγησαν 
στην εύρεση στοιχείων, τα οποία συμπλήρωσαν μέρος των ιστορικών κενών των 
αρχαιολόγων, απόρροια των εκτεταμένων λαθρανασκαφών του 19ου αιώνα.  
 
Για τη χαρτογράφηση της αρχαίας πόλης διενεργήθηκαν τοπογραφικές έρευνες από το 
Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο το 1985, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή D. Roller και 
από το Ολλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (από το 2000 μέχρι σήμερα) υπό τη διεύθυνση 
των καθηγητών J. Bintliff και B. Slapšak. Αν και δεν πρόκειται για ανασκαφές, αλλά για 
επιφανειακές-τοπογραφικές και γεωφυσικές-έρευνες, η χρήση σύγχρονων μεθόδων έχει 
συμβάλει στην ανεύρεση πολύτιμων προανασκαφικών στοιχείων για το πολεοδομικό 
σχέδιο της αρχαίας Τανάγρας και για την πορεία του τείχους.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η αρχαία Τανάγρα ήταν ήδη από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. 
κτισμένη βάσει του Ιπποδάμειου συστήματος, δηλαδή με ορθογώνια τεμνόμενους δρόμους 
και οργάνωση της πόλης σε ζώνες δραστηριοτήτων. Οι ζώνες αυτές ακολουθούσαν στην 
Τανάγρα τη φυσική διαμόρφωση του εδάφους σε τρία κλιμακωτά πλατώματα. Αν και τα 
τείχη δεν έχουν ανασκαφεί τελείως, οι τοπογραφικές-πολεοδομικές έρευνες που έγιναν 
καταδεικνύουν πως είναι κατά το μεγαλύτερο μήκος τους τείχη της ύστερης κλασικής 
περιόδου, με επισκευές και συμπληρώσεις μεγάλου τμήματός τους κατά τους ρωμαϊκούς 
αυτοκρατορικούς χρόνους. Επιπρόσθετα, οι πιο πρόσφατες γεωφυσικές έρευνες έδειξαν ότι 
η οχύρωση, ήδη από το τέλους του 4ου αιώνα π.Χ., περιέκλειε μεγαλύτερη έκταση (άνω 
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των 300 στρεμμάτων) προς τα βόρεια και βορειοδυτικά, ενώ παράλληλα διέθετε πύργους 
σε ίσες  περίπου αποστάσεις.  
Επιπλέον, οι αρχαιολογικές εργασίες έφεραν στο φως τα αρχαία νεκροταφεία της περιοχής, 
τα οποία έχουν ανασκαφεί εν μέρει. Τα νεκροταφεία χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς 
έως και τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους και εκτείνονταν σε μεγάλη απόσταση 
περιμετρικά της αρχαίας πόλεως της Τανάγρας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1870, τα 
αρχαία νεκροταφεία υπέστησαν μαζικές λαθρανασκαφές, απογυμνώνοντας τις ταναγραϊκές 
νεκρόπολεις. Στόχος των αρχαιοκάπηλων ήταν η ανεύρεση «Ταναγραίων», ονομασία που 
αποδίδεται συμβατικά σε μια κατηγορία πήλινων ειδωλίων ελληνιστικών χρόνων 
ανεξαρτήτως συγκεκριμένης γεωγραφικής προελεύσεως. Συνήθως παρίσταναν γυναίκες και 
κορίτσια με πολύχρωμα ενδύματα και περίτεχνες κομμώσεις της εποχής. 
 
Ο χριστιανισμός ήρθε στην Τανάγρα τον 4ο μ.Χ. αιώνα,όταν και δημιουργήθηκε η Επισκοπή 
Τανάγρας. Η ύπαρξη της πόλης ως ανθηρού κέντρου της περιοχής συνεχίστηκε και στη 
διάρκεια των βυζαντινών χρόνων και της φραγκοκρατίας. 
 
Η κατάκτηση της Βοιωτίας από τους Τούρκους το 1460, είχε σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι να 
εγκαταλείψουν την αρχαία πόλη και να δημιουργήσουν μικρούς οικισμούς στη γύρω 
περιοχή. Η ονομασία Τανάγρα εγκαταλείφθηκε και νέες ονομασίες δόθηκαν στα μικρά 
χωριά που δημιουργήθηκαν την περίοδο αυτή. Στην θέση της αρχαίας πόλης χτίστηκε, πολύ 
αργότερα, ο οικισμός Μπράτσι, που μετονομάστηκε σε Τανάγρα το 1915. 
 
Πολιτισμός – Αξιοθέατα 
 
Ο Δήμος Τανάγρας διατηρεί διαχρονικά πλήθος πολιτισμικών στοιχείων που γεννήθηκαν 
και διαμορφώθηκαν στην περιοχή. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιστορικά στοιχεία και 
ευρήματα της αρχαίας Τανάγρας, μέχρι ήθη και έθιμα νεοτέρων ετών, που διατηρούνται 
και μεταλαμπαδεύονται στις επόμενες γενιές από τους δραστήριους τοπικούς συλλόγους 
του Δήμου. Στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας λειτουργούν δύο μουσεία, ένα λαογραφικό 
και ένα αρχαιολογικό. 
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Λαογραφικό Μουσείο Τανάγρας 
Το Λαογραφικό Μουσείο της Τανάγρας ιδρύεται το Σεπτέμβρη του 2010 με την 
πρωτοβουλία του τότε Καποδιστριακού Δήμου Τανάγρας και την εθελοντική εργασία του 
τοπικού συλλόγου γυναικών. Το μουσείο στεγάζεται σε δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στον 
κεντρικό δρόμο του χωριού, στην έξοδο προς Ασωπία και συντηρείται από το σύλλογο 
γυναικών της τοπικής κοινότητας Τανάγρας, ο οποίος έχει ενταγμένη και την έδρα του στο 
ίδιο κτίριο. 
 
Τα περισσότερα εκθέματα (τα οποία περιλαμβάνουν αντικείμενα χρηστικά και 
καλλωπιστικά) αφορούν, κυρίως, δραστηριότητες του προηγούμενου αιώνα. Επιπλέον, 
περιλαμβάνονται εργαλεία της αγροτικής οικονομίας, όπως τύποι αρότρων, σαμάρια 
υποζυγίων, δρεπάνια αλωνισμού,  τα οποία καταδεικνύουν τις δυσκολίες και τους αγώνες 
των προγόνων για επιβίωση των πολυμελών οικογενειών. Παράλληλα, προβάλλονται 
αντίστοιχα αντικείμενα γυναικείας εργασίας, όπως αργαλειοί, ρόκες για γνέσιμο μαλλιού, 
οικιακά σκεύη και χειροποίητα κεντήματα. 
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Τανάγρας 
Το μουσείο στεγάζεται στο κτίριο που ίδρυσε η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία το 1890 
με σκοπό την προβολή των ευρημάτων των ανασκαφών που ξεκίνησαν στην περιοχή το 
1874. Το 1983 το μουσείο κλείνει λόγο κτηριακής παλαιότητας, με τις επισκευές και τις 
αναστηλώσεις να ξεκινούν πάλι το 1997. Το ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Σχηματαρίου επαναλειτουργεί από το 2006.  
 
Μέσα από τα ταφικά, κυρίως, ευρήματα της σημερινής μόνιμης έκθεσης ο επισκέπτης 
μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη, διαμέσου των αιώνων, της ταναγραϊκής τέχνης, και 
να ενημερωθεί για το ιστορικό των εκθεμάτων, για τους μύθους, τις λατρείες και τις 
ταφικές πρακτικές με τις οποίες συνδέονται. Τα εκθέματα του αύλειου χώρου και των πέντε 
αιθουσών του Μουσείου καλύπτουν το διάστημα από τους προϊστορικούς ως και τους 
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, με διαφορετικές αίθουσες για ευρήματα των 
προϊστορικών, αρχαϊκών, κλασσικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. 
 
Οι επιγραφές, γνήσια και ζωντανά τεκμήρια της αρχαίας ιστορίας του τόπου, παρέχουν 
πληροφορίες για τις εορτές, την οικονομία, τη διοίκηση και για τις πολιτιστικές και 
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εμπορικές επαφές με άλλες περιοχές. Οι πρόσφατες έρευνες παρέχουν επιπροσθέτως 
στοιχεία για την ιστορική και μνημειακή τοπογραφία της περιοχής. 
 
Πίνακας 13: Διαχρονική εξέλιξη αριθμού επισκεπτών (Ιανουάριος 2012 - Νοέμβριος 2015) 

Έτος αναφοράς 

Μήνας 

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοεμ Δεκ Σύνολο 

2012 0 0 0 0 0 0 5 24 31 34 93 96 283 

2013 101 67 65 356 60 89 70 58 52 45 45 30 1.038 

2014 38 41 155 60 106 68 53 32 35 72 256 99 1.015 

2015 66 52 154 105 194 69 43 155 71 139 178 - 1.226 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Από τα διαθέσιμα στοιχεία επισκεψιμότητας της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται ότι το αρχαιολογικό 
μουσείο Τανάγρας προσελκύει μέχρι σήμερα περί τους 1.000 επισκέπτες ετησίως. Ωστόσο, 
η επισκεψιμότητα είναι ανοδική διαχρονικά, φανερώνοντας τις δυνατότητες λειτουργίας 
του ως πόλου προσέλκυσης επισκεπτών για το σύνολο της περιοχής. Μάλιστα, η μηνιαία 
ανάλυση της επισκεψιμότητας και το γεγονός ότι δεν σημειώνεται κάποια ιδιαίτερη 
περίοδος έξαρσης της επισκεψιμότητας, φανερώνει ότι το μουσείο δύναται να λειτουργεί 
με σχετική ένταση καθ όλη τη διάρκεια του έτους.  
 
Στην παρακάτω υποενότητα γίνεται αναφορά στους αρχαιολογικούς χώρους,τα μνημεία και 
εκκλησίες της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας υπάρχει 
πλήθος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σύμφωνα με το σχετικό Μητρώο 
του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 14: Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία του Δήμου Τανάγρας 

α/α Ονομασία Μνημείου Δημοτική 
Ενότητα 

Έιδος Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης 

1 Αρχαιολογικός χώρος Πύλης 
(Δερβενοχώρια) όπου σώζεται 
τμήμα της αρχαίας οδού 
επικοινωνίας των πόλεων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις Α ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 
- ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Σελίδα 40 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

Πανάκτου, Κορυνοκάστρου και 
Κοκκίνης 

ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

2 Αρχαιολογικός Χώρος Στεφάνης 
Ν.Βοιωτίας 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/1498/740/24-2-2003 - 
ΦΕΚ 318/Β/17-3-2003 

3 Αρχαιολογικός χώρος στο 
δυτικό τμήμα του οροπεδίου 
Σκούρτων (Δερβενοχώρια) - 
Λείψανα κατοίκησης κλασικών 
και ελληνιστικών χρόνων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

4 Αρχαιολογικός χώρος στο 
δυτικό τμήμα του οροπεδίου 
Σκούρτων (Δερβενοχώρια) - 
Λείψανα κατοίκησης της ΥΕ 
περιόδου και των ρωμαϊκών 
χρόνω 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

5 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Άγιος Δημήτριος" Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα 
κατοίκησης προϊστορικών και 
ελληνιστικών χρόνων 

 ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

6 Αρχαιολογικός χώρος Ι. Μονής 
Ζωοδόχου Πηγής Πύλης 
(Δερβενοχώρια) 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι, 
Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

7 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Καψοσπίτι" Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα της 
Φραγκοκρατίας και 
Τουρκοκρατίας 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

8 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Κόκκινη Κοιλάδα" Στεφάνης 
(Δερβενοχώρια) 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

9 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Κόκκινη" Στεφάνης 
(Δερβενοχώρια) 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
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ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 
10 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 

"Μαζαρέικα" Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Ερείπια 
οικισμού των κλασικών χρόνων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

11 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Στενό" Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα 
κατοίκησης κλασικών και 
ελληνιστικών χρόνων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

12 Αρχαιολογικός χώρος στο 
δυτικό άκρο του οροπεδίου 
Σκούρτων (Δερβενοχώρια) - 
Λείψανα κατοίκησης κλασικών 
χρόνων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

13 Αρχαιολογικός χώρος Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα 
κατοίκησης 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

14 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
Β12 στα Σκούρτα 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα και 
όστρακα της Φραγκοκρατίας 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

15 Αρχαιολογικός χώρος 
Κορυνόκαστρου ή Κάστρου 
Ντελέρα στην Πύλη 
(Δερβενοχώρια) 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Τμήματα Κτιρίου, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Τμήματα Κτιρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

16 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Καστράκι Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Ερείπια 
οχυρωματικού περιβόλου και 
λείψανα κατοίκησης 
νεολιθικών και κλασικών 
χρόνων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

17 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Λέμφθι Πύλης (Δερβενοχώρια) 
-Οικισμός πρωτοελλαδικών 
χρόνων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

18 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Λούτσα Πράθι Στεφάνης 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
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(Δερβενοχώρια) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

19 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Πάτημα Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα 
οχυρωματικού περιβόλου 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

20 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Προφήτη Ηλία Πύλης 
(Δερβενοχώρια) 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι, 
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

21 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Πυργάκι ή Τσουκράτι Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Ερείπια 
πύργου κλασικής εποχής 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

22 Αρχαιολογικός χώρος στο 
Μετόχι της Παναγίας Σκούρτων 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα 
κατοίκησης ρωμαϊκών χρόνων 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

23 Αρχαιολογικός χώρος 
Πανάκτου (Δερβενοχώρια) 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ακροπόλεις, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Ακροπόλεις, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

24 Αρχαιολογικός χώρος 
"Μπλετέζας" Πανάκτου 
(Δερβενοχώρια) 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

25 Αρχαιολογικός χώρος σπηλιάς 
"Πυργάκι" στο Πάνακτο 
(Δερβενοχώρια) - Λείψανα 
νεολιθικής κατοίκησης 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

26 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
"Ράχης του Μιχάλη" στο 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
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Πάνακτο (Δερβενοχώρια)- 
Λείψανα νεολιθικών και 
πρωτοελλαδικών χρόνων 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

27 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Μαγουλέζα Πανάκτου 
(Δερβενοχώρια) - Τμήμα 
αρχαίου δρόμου 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-
1992 - ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992 - 
ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993 

28 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
Καστρί Κλειδιού (λείψανα 
αρχαίων κτιρίων και οχυρού 
των ύστερων ρωμαϊκών 
χρόνων) 

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Αρχαιολογικές Θέσεις ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ09/70827/4094/19-1-1979 - 
ΦΕΚ 260/Β/16-3-1979 

29 Αρχαιολογικός χώρος στο 
Δήλεσι 

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/15080/558/9-4-1986 - 
ΦΕΚ 425/Β/25-6-1986 

30 Τα ερείπια των τειχών της 
αρχαίας Οινόης 

 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΥΑ 15794/19-12-1961 - ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 

31 Αρχαιολογικός χώρος Δήλεσι 
και θαλάσσια ζώνη 

 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ09/44670/1650/12-9-1985 - 
ΦΕΚ 672/Β/13-11-1985, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/15080/558/9-4-1986 - 
ΦΕΚ 425/Β/25-6-1986 

32 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Γέφυρα" ή "Λέδεζα" Τανάγρας 
(μυκηναϊκό νεκροταφείο και 
οικισμός) 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21472/1323/22-7-1998 
- ΦΕΚ 985/Β/18-9-1998 

33 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Δένδρο" ή "Γκράβα" Τανάγρας 
(μυκηναϊκό νεκροταφείο και 
οικισμός) 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21472/1323/22-7-1998 
- ΦΕΚ 985/Β/18-9-1998 

34 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Σανίθια" Άρματος (ακρόπολη 
του αρχαίου Ελεώνα) 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ακροπόλεις, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/11048/590/22-3-1994 - 
ΦΕΚ 277/Β/18-4-1994 

35 Αρχαιολογικός χώρος λόφου 
"Κάστρο -Βίγλα" Τανάγρας 
(ερείπια ακρόπολης κλασικών 
χρόνων ) 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ακροπόλεις, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21472/1323/22-7-1998 
- ΦΕΚ 985/Β/18-9-1998 

36 Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στην 
Καλλιθέα 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/8250/248/15-2-1996 - 
ΦΕΚ 116/Β/28-2-1996 

37 Ι. Ναός Αγίου Πολυκάρπου ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ιεροί Ναοί ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/23681/489/1-6-1994 - 
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στην Τανάγρα Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

ΦΕΚ 446/Β/14-6-1994 

38 Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας 
Τανάγρας (Γκριμάλδα) 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ακροπόλεις, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, 
Εγκαταστάσεις 
Εξόρυξης, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής,  

ΠΔ 5-2-1925 - ΦΕΚ 34/Α/10-2-1925, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45103/2750/6-9-2001 
- ΦΕΚ 1243/Β/25-9-2001, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/54533/3291/18-10-
2001 - ΦΕΚ 1459/Β/26-10-2001, ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45103/2750/6-9-2001 
- ΦΕΚ 1603/Β/4-12-2001,  

39 Πύργος Τανάγρας ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Πύργοι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/6761/149/21-1-1989 - 
ΦΕΚ 236/Β/3-4-1989 

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού  
Πολιτιστικοί Σύλλογοι- Εκδηλώσεις 
 
Στο Δήμο Τανάγρας δραστηριοποιούνται ποικίλοι ενεργοί σύλλογοι, οι οποίοι οργανώνουν 
πολιτιστικά δρώμενα και συμβάλλουν στη διατήρηση των ηθών και των εθίμων της 
περιοχής. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι σύλλογοι αυτοί ανά δημοτική ενότητα. 
 
Πίνακας 15: Πολιτιστικοί Σύλλογοι Δήμου Τανάγρας 

Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 
1 Πολιτιστικός Σύλλογος “Γεώργιος Σχηματάρης” 
2 Σύλλογος Απανταχού Πετριλιωτών 
3 Σύλλογος Γυναικών Σχηματαρίου “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” 
4 Σχολή εκκλησιαστικής και παραδοσιακής μουσικής Ιερού Ναού Παμμεγίστων 
5 Ταξιαρχών Σχηματαρίου 
6 Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου 
7 Πολιτιστικός Σύλλογος Κουστέσας 
8 “Εν Τανάγρα” Χορευτικός Σύλλογος 
9 Σύλλογος Νέων “Κυψέλη 

Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
1 Πολιτιστικός Σύλλογος Τανάγρας “Ποίμανδρος” 
2 Σύλλογος Γυναικών Τανάγρας “Ταναγραίες” 
3  Χορευτικός Πολιτιστικός Όμιλος Ασωπίας “ΕΙΛΕΣΙΟΝ” 
4  Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας “Σίδες” 
5  Μορφωτικός Σύλλογος Άρματος 
6  Νεολαία Ασωπίας “Εν δράσει” 
7  Σύλλογος Γυναικών Ασωπίας 
8  Σύλλογος Γυναικών Αρματος 
9  Σύλλογος Γυναικών Καλλιθέας 
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Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 
1 Η “Άμπελος” Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Οινοφύτων 
2 Σύλλογος Γυναικών Οινοφύτων 
3 Σύλλογος Γυναικών Αγίου Θωμά 
4 Χορευτικό Τμήμα Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων 
5 Χορευτικό Τμήμα Αγίου Θωμά “Η ΛΙΑΤΑΝΗ” 
6 Θεατρική Ομάδα Οινοφύτων “Δημοσθένης Λιάπης” 

Δ.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 
1 Δήλια Δρώμενα 
2 Εξωραϊστικός Σύλλογος Οικισμού ΟΤΕ Δηλεσίου 
3 Ένωση Κρητών Ν. Καζαντζάκης Δηλεσίου 
4 Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος Δηλεσίου 
5 Φιλοζωικός Σύλλογος Δηλεσίου 

Δ.Ε. ΟΙΝΟΗΣ 
1 Σύλλογος Κορίνα Οινόης 

Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 
1 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Δερβενοχωρίων “Η ΔΡΑΣΗ” 
2 Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Στεφάνης 
3 Σύλλογος Γυναικών Πύλης 
4 Σύλλογος Γυναικών Σκούρτων 
5 Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης  

Παρακάτω καταγράφονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Τανάγρας που 
διασώζονται διαχρονικά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ηθών και των εθίμων 
της περιοχής. Για τη διατήρηση και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων αυτών, 
καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ενεργοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου, 
αλλά και η συμμετοχή των πολιτών. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 
διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων συμβάλλει τα μέγιστα στην προβολή της πολιτιστικής 
ταυτότητας της περιοχής, στην προσέλκυση επισκεπτών και άρα και στην ενίσχυση της 
τοπικής παράδοσης, αλλά και της τοπικής οικονομίας.  
 
Πίνακας 16: Πολιτιστικές Δράσεις Δήμου Τανάγρας 

Πολιτιστική Δράση Περιοχή 
1 Αρβανίτικο Αντάμωμα Οινόφυτα 
2 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Σχηματάρι 
3 Δερβενοχωρίτικο Καρναβάλι Δερβενοχώρια 
4 Δημοτικό Καρναβάλι Οινοφύτων Οινόφυτα 
5 Φεγγαράδα Τανάγρα 
6 Γιορτή Κρασιού Ασωπίας Ασωπία 
7 Κορίνεια Σχηματάρι 
8 Αναργύρεια Οινοφύτων Οινόφυτα  

User
Επισήμανση
Παραλείψατε τους πολιτιστικούς συλλόγους: Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος "ΔΗΛΙΟΝ", Σύλλογος Αγίου Φανουρίου, Σύλλογος ΤΕΤΑΡΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ - Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ", Σύλλογος Ναυτικού Ομίλου Αγριλέζας, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγριλέζας.
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Υποδομές Εκπαίδευσης 
 
Στο Δήμο Τανάγρας λειτουργούν 3 παιδικοί σταθμοί, 15 νηπιαγωγεία, 4 γυμνάσια, 4 λύκεια, 
καθώς και 1 ΕΠΑΛ. Ενώ ο αριθμός των σχολικών υποδομών είναι υψηλός, σε πολλές από 
αυτές σημειώνονται πολλές ελλείψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δημοτικό 
σχολείο Δηλεσίου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2008 με δωρεές και συμμετοχή των 
συλλόγων της περιοχής. Σήμερα είναι 12θέσιο με συνολικά 222 μαθητές. Στεγάζεται σε 
παλιό βιομηχανικό κτήριο 200 περ. τετραγωνικών, με τις αίθουσες να είναι χωρισμένες με 
γυψοσανίδα και τις υπόλοιπες να στεγάζονται σε κτήρια προκάτ. Το σχολείο, επίσης, 
περιλαμβάνει προαύλιο χώρο 400 τετραγωνικών με χαλίκια. Το σχολείο χρήζει 
διαμόρφωσης με σκοπό τη μετατροπή του σε ορθή σχολική μονάδα και αποφυγή της 
εικόνας της προσωρινής εγκατάστασης. Άλλο παράδειγμα υπολειτουργίας των σχολικών 
υποδομών αποτελεί ο παιδικός σταθμός Οινοφύτων. Λόγω υποστελέχωσης λειτουργεί 
μέχρι τις 12.30’, με αποτέλεσμα οι κηδεμόνες να αναγκάζονται να φεύγουν από τη δουλειά 
τους νωρίτερα, ώστε να πάρουν τα παιδιά τους, με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων 
με τους εργοδότες των γονιών. Παρά τις ελλείψεις, εμφανίζονται και υποδειγματικά 
σχολεία όπως το 3ο δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου, το οποίο αποτελεί το 1ο ηλιακό 
σχολείο από το 1997 και λειτουργεί στα πλαίσια του κέντρου ευαισθητοποίησης και 
αειφόρου ανάπτυξης (μαθητών και δημοτών). Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται όλες 
οι σχολικές υποδομές του Δήμου Τανάγρας. 
 
Πίνακας 17: Σχολεία Δήμου Τανάγρας 

Παιδικοί Σταθμοί Οικισμός 
Σχηματαρίου Σχηματάρι 
Οινοφύτων Οινόφυτα 
Αγ. Θωμά Αγ. Θωμάς 
Νηπιαγωγεία Οικισμός 
1ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου Σχηματάρι 
2ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου Σχηματάρι 
3ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου Σχηματάρι 
Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου Τανάγρας Τανάγρα 
Νηπιαγωγείο  Οινόης Οινόη 
1ο Νηπιαγωγείο Οινοφύτων Οινόφυτα 
2ο Νηπιαγωγείο Οινοφύτων Οινόφυτα 
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Νηπιαγωγείο Τανάγρας Τανάγρα 
Νηπιαγωγείο Δηλεσίου Δήλεσι 
Νηπιαγωγείο Σκουρτών Σκούρτα 
Νηπιαγωγείο Πύλης Πύλη 
Νηπιαγωγείο Καλλιθέας Καλλιθέα 
Νηπιαγωγείο Ασωπίας Ασωπία 
Νηπιαγωγείο Άρματος Άρμα 
Νηπιαγωγείο Αγ. Θωμά Αγ. Θωμάς 
Δημοτικά Σχολεία Οικισμός 
1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου Σχηματάρι 
2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου Σχηματάρι 
3ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου Σχηματάρι 
Δημοτικό Σχολείο Οινόης Οινόη 
Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων Οινόφυτα 
Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου Δήλεσι 
Δημοτικό Σχολείο Τανάγρας Τανάγρα 
Δημοτικό Σχολείο Ασωπίας Ασωπία 
Δημοτικό Σχολείο Άρματος Άρμα 
Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας Καλλιθέα 
Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων Σκούρτα 
Δημοτικό Σχολείο Πύλης Πύλη 
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Θωμά Αγ. Θωμάς 
Γυμνάσια Οικισμός 
Σχηματαρίου Σχηματάρι 
Οινοφύτων Οινόφυτα 
Ασωπίας Ασωπία 
Πύλης Πύλη 
Λύκεια Οικισμός 
Σχηματαρίου Σχηματάρι 
Οινοφύτων Οινόφυτα 
Ασωπίας Ασωπία 
Πύλης Πύλη 
ΕΠΑΛ Σχηματάρι 
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Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Τανάγρας 
 
Στα πλαίσια χάραξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής, ο Δήμος Τανάγρας προσφέρει 
στους δημότες του τις υπηρεσίες των ΚΑΠΗ, της «Βοήθειας στο Σπίτι» και του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. Παρακάτω καταγράφονται και αναλύονται οι δομές αυτές. 
 
ΚΑΠΗ 
Ο θεσμός των ΚΑΠΗ υιοθετήθηκε το 1984 με νομοθετική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση 
του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Ο Θεσμός εξελίχθηκε σταδιακά μέσω των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτύχθηκε και διευρύνθηκε σε όλη τη χώρα όπου φθάνει μέχρι 
σήμερα να λειτουργούν περισσότερα από 900 κέντρα σε όλη την επικράτεια. Σκοπός των 
ΚΑΠΗ είναι η διατήρηση των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 
συνόλου. Στο Δήμο Τανάγρας λειτουργούν 3 ΚΑΠΗ και δέχονται δημότες της περιοχής άνω 
των 55 ετών. Τα ΚΑΠΗ αυτά λειτουργούν στο Σχηματάρι, στο Δήλεσι και στον Αγ. Θωμά. 
 
«Βοήθεια στο Σπίτι»  
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" ξεκίνησε το 1998 και αποτελεί ένα από τα πλέον 
σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της 
τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές 
δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι 
τους ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στο Δήμο Τανάγρας  το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί σε 3 δημοτικές ενότητες. Πιο αναλυτικά: 

 «Βοήθεια στο Σπίτι» Τανάγρας - Λειτουργεί από το 2003 και έχει ως έδρα του το 
Άρμα. Στελεχώνεται από οικογενειακό βοηθό και εξυπηρετεί περίπου 49 
περιστατικά μηνιαίως. 

 «Βοήθεια στο Σπίτι» Οινοφύτων - Λειτουργεί από το 2005 και έχει ως έδρα του το 
Σχηματάρι. Στελεχώνεται από νοσηλεύτρια και κοινωνική λειτουργό και εξυπηρετεί 
περίπου 49 περιστατικά μηνιαίως. 

 «Βοήθεια στο Σπίτι» Σχηματαρίου - Λειτουργεί από το 2002 και έχει ως έδρα του το 
Σχηματάρι. Στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό και εξυπηρετεί περίπου 54 
περιστατικά μηνιαίως. 
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Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τανάγρας δημιουργήθηκε με την αριθμ. 266/2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας και αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία 
του ορίζεται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Σκοπός του θεσμού του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, η καταπολέμηση της φτώχιας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας 
μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης των κατοίκων του Δήμου 
και θα νιώθουν μέρος του κοινωνικού ιστού. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου παρέχονται και  διανέμονται δωρεάν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
(άτομα και οικογένειες) τυποποιημένα τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, 
είδη βρεφικής ανάπτυξης, καθώς και βασικός ρουχισμός. 
 
Υποδομές Υγείας 
 
Η περίθαλψη και η εξυπηρέτηση των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των 
πολιτών του Δήμου Τανάγρας γίνεται από το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και τα 
Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Δερβενοχωρίων (Π.Ι. 
Πύλης), Οινοφύτων (Π.Ι. Αγ. Θωμά) και Τανάγρας (Π.Ι. Ασωπίας). 

Πιο αναλυτικά, τα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου λειτουργούν με γενικούς ιατρούς, ενώ 
το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου στελεχώνεται από παθολόγο, οδοντίατρο και παιδίατρο, ενώ 
παράλληλα απασχολούνται νοσηλεύτριες, μαίες και οδηγοί ασθενοφόρων.  Παράλληλα, το 
Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου προσφέρει κατ’ οίκον επισκέψεις από γιατρούς ή νοσηλεύτριες 
σε άτομα που αδυνατούν να προσέλθουν για εξέταση στο Κέντρο Υγείας λόγω κινητικής 
δυσκολίας ή άλλων προβλημάτων. Επιπλέον, προσφέρεται υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας 
με επισκέψεις νοσηλευτριών σε άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα.  
 
Αθλητικές Υποδομες  

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται οι αθλητικές υποδομές του Δήμου, καθώς και οι 
αθλητικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στις επιμέρους δημοτικές ενότητες. Στο Δήμο 
καταγράφονται 12 γήπεδα (ως επί το πλείστον ποδοσφαίρου) και 1 κλειστό γυμναστήριο 
για την εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών των πολιτών και της διοργάνωσης σχετικών 
εκδηλώσεων. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα γήπεδα αυτά. 

User
Επισήμανση
Περιφερειακό ιατρείο λειτουργεί και στη Δ.Ε. Δηλεσίου.
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Πίνακας 18: Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Τανάγρας 
Αθλητική Υποδομή Περιοχή 

1 Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου ¨Ευάγγελος Δεπάστας¨  Σχηματάρι 
2 Κλειστό Γυμναστήριο Σχηματαρίου Σχηματάρι 
3 Δημοτικό Στάδιο Οινόφυτων Οινόφυτα 
4 Γήπεδο Ασωπίας Ασωπία 
5 Γήπεδο Αγ. Θωμά Αγ. Θωμάς 
6 Γήπεδο Πύλης Πύλη 
7 Γήπεδο Άρματος Άρμα 
8 Γήπεδο Οινόης Οινόη 
9 Γήπεδο 5x5 Καλλιθέας Καλλιθέα 

10 Γήπεδο 5x5 Στεφάνης Δερβενοχώρια 
11 Γήπεδο 5x5 Σκουρτών Δερβενοχώρια 
12 Γήπεδο 5x5 Δηλεσίου Δήλεσι 
13 Γήπεδο 5x5 Τανάγρας Τανάγρα  

Στο Δήμο δραστηριοποιούνται επίσης διάφοροι αθλητικοί σύλλογοι ποικίλων αθλημάτων 
με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών του Δήμου. Ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους 
αποτελεί ο Ναυτικός Όμιλος Δηλεσίου, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1978 ως ναυταθλητικό 
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει τμήματα ιστιοπλοΐας,  κολύμβησης 
και Βόλεϊ και αριθμεί πάνω από 90 αθλητές. Παράλληλα, αποτελεί πόλο έλξης του 
κοινωνικού ιστού του Δήμου καθώς περίπου 300 δημότες της περιοχής αποτελούν ενεργά 
μέλη των δραστηριοτήτων του. Στο Δήμο δραστηριοποιούνται αρκετοί ποδοσφαιρικοί 
σύλλογοι και ενώσεις, με μεγαλύτερους τους Α.Ο Ευαγόρας και Αναγέννηση Σχηματαρίου. 
Παρακάτω καταγράφονται όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι που συναντιούνται στην περιοχή. 

Πίνακας 19: Αθλητικοί Σύλλογοι Δήμου Τανάγρας 
Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι 

1 Αναγέννηση Σχηματαρίου 
2 Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ατρόμητος Σχηματαρίου 
3 Γ.Σ. Ολυμπιάδα Οινοφύτων 
4 Ακαδημία ΠΑΣ Οινοφύτων 
5 Α.Ε. Δηλεσίου 
6 Αρματηλάτης 
7 Ηρακλής Ασωπίας 
8 Κεραυνός Αγ. Θωμά 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Σελίδα 51 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

9 Παλαίμαχοι Οινοφύτων 
Σύλλογοι Καλαθοσφαίρισης 

1 Γ.Σ. Ερμής Σχηματαρίου 
2 ΠΡΩΤΕΑΣ Σχηματαρίου 
3 Γ.Σ. Οινοφύτων 

Διάφοροι Αθλητικοί Σύλλογοι 
1 Γ.Σ. Ερμής Σχηματαρίου (Τμήμα Στίβου) 
2 Ναυτικός Όμιλος Δηλεσίου 
3 Α.Σ. Καπετάν Ιωάννης Λιάπης (Πάλη) 
4 Α.Σ. Μονομάχοι Σχηματαρίου (Kick Boxing) 
5 Όμιλος Τζούντο Σχηματαρίου 
6 Σύλλογος Τοξοβολίας Οινόης Ακταίωνας 

 
 
1.4 Τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Τανάγρας 
 Πρωτογενής Τομέας 
Διαχρονικά στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας εμφανίζεται σημαντική δραστηριοποίηση 
στην πρωτογενή παραγωγή. Μάλιστα η περιοχή, λόγω της γειτνίασης με την Αττική, 
θεωρείται ως ένας από τους κύριους τροφοδότες της σε γεωργικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα. Ωστόσο, συγκριτικά και με τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, 
ο πρωτογενής τομέας αποτελεί συμπληρωματικό τομέα για την τοπική οικονομία. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, βάσει των στοιχείωντης ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την 
απασχόληση των κατοίκων της περιοχής για το 2011, όσον αφορά το σύνολο του Δήμου το 
18,4% των εργαζομένων της περιοχής απασχολούνται στον εν λόγω τομέα. Ωστόσο, το μέσο 
φορολογούμενο εισόδημά των απασχολουμένων στον τομέα ανέρχεται για το 2009 στα 
16.099 ευρώ, σημειώνοντας μια διαχρονική αύξηση της τάξης του 21,7% για την περίοδο 
2004-2009 και καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ όλων των ομάδων 
επαγγελμάτων της κατηγοριοποίησης του ΚΕΠΥΟ (πάνω από τους συνταξιούχους και τους 
εισοδηματίες). Παρατηρείται ότι η δυναμική του τομέα κρίνεται σχετικά ικανοποιητική 
όσον αφορά το παραγόμενο εισόδημα. Ωστόσο, ο αριθμός των απασχολουμένων κρίνεται 
σχετικά μικρός, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανάπτυξης του τομέα στην περιοχή.  
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Εντονότερη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, και πιο συγκεκριμένα στη γεωργία, 
συναντάται κυρίως στις ευρύτερες περιοχές του οικισμού της Τανάγρας, του Δηλεσίου και 
στα Δερβενοχώρια. Αντίστοιχα η όποια παρουσία της κτηνοτροφίας στην περιοχή 
σημειώνεται κυρίως στα Δερβενοχώρια. Στην περιοχή καλλιεργούνται σιτηρά, ελιές, 
αμπέλια, βαμβάκι και κηπευτικά (καρότα, πατάτες, κρεμμύδια κλπ), ενώ ανεπτυγμένο είναι 
και το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων που παράγονται. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα 
αμπέλια σημειώνεται ότι το μικροκλίμα της περιοχής κρίνεται ιδανικό για το συγκεκριμένο 
είδος καλλιέργειας. Αντίστοιχα, η όποια αλιευτική δραστηριότητα περιορίζεται στην 
περιοχή του Δηλεσίου, η οποία είναι και η μόνη παραλιακή ζώνη του Δήμου.  
 
Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι, διαχρονικά, τόσο η γεωργία όσο και η 
κτηνοτροφία στην περιοχή παρουσιάζει φαινόμενα εγκατάλειψης, γεγονός που οφείλεται 
αφενός στην γενικότερη περιορισμένη ανταγωνιστικότητά τους στην χώρα, στη βαριά φύση 
της απαιτούμενης εργασίας, στο υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και στην περιορισμένη 
αποδοτικότητα. Εκτός των παραπάνω, σημαντικές παθογένειες του τομέα (οι οποίες 
ωστόσο ισχύουν και για το σύνολο της χώρας) είναι η διασπορά των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων, ο κατακερματισμός των γεωργικών εκτάσεων που δυσχεραίνει την 
παραγωγή, η μέχρι σήμερα υψηλή εξάρτηση από τις αγροτικές επιδοτήσεις, η περιορισμένη 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, το χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων, η 
απουσία πιστοποίησης (π.χ. βιολογικών) και τυποποίησης των τοπικά παραγόμενων 
προϊόντων και οι κάθε είδους πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός χώρος (π.χ. οικιστική 
ανάπτυξη, αυθαίρετη δόμηση). Σχετικά αναφέρεται ότι σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει 
την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου στην περιοχή είναι η 
υποβάθμιση του υπόγειου υδροφορέα από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
ειδικότερα τη βιομηχανική δραστηριότητα (θα εξεταστεί περαιτέρω στη συνέχεια), γεγονός 
που δημιουργεί για την τοπική γεωργική παραγωγή ένα κρίσιμο μειονέκτημα που 
επηρεάζει σαφέστατα τη διάθεση των προϊόντων στις αγορές και την προτίμηση των 
καταναλωτών σε προϊόντα άλλων περιοχών.  
 
Σε γενικές γραμμές παρουσιάζεται σημαντική δυνατότητα αφενός διατήρησης και 
αφετέρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα του Δήμου 
(καλλιέργειες, κτηνοτροφία). Ακόμα και με τη μορφή του συμπληρωματικού εισοδήματος 
των παραγωγών που ασχολούνται και με άλλες εργασίες, ο τομέαςδύναται να διατηρηθεί 
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αρχικά σταθερός και σε επόμενο στάδιο να σημειώσει ανάπτυξη. Αυτό είναι δυνατό στα 
πλαίσια της ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητας των τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων στις αγορές, με την προώθηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, 
όπως για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης της βιολογικής καλλιέργειας, της προώθησης της 
πιστοποίησης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, τη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής 
μάρκετινγκ, την προώθηση της εφαρμογής ορθών πρακτικών παραγωγής, τη διασύνδεση 
της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό κλπ. Φυσικά, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να 
δοθεί στην εφαρμογή στοχευμένων προσπαθειών εξυγίανσης του περιβάλλοντος της 
περιοχής. Βασική κατεύθυνση για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας θα πρέπει να είναι η 
χωρική οργάνωση της δραστηριότητας αλλά και η προώθηση της δημιουργίας ενός 
αποτελεσματικού δικτύου διάθεσης των προϊόντων μέσω της δημιουργίας συνεταιρισμού 
και της συμμετοχής σε τοπικές εκθέσεις αλλά και σε εκθέσεις εθνικού και διεθνούς 
επιπέδου (το ίδιο ισχύει και για τη γεωργική παραγωγή). Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται 
σημαντική ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, ενός τομέα που διαχρονικά αποτελεί 
την παραγωγική βάση της εκάστοτε οικονομίας, με στοχευμένες και αποτελεσματικές 
δράσεις για τη διαφύλαξη και ενίσχυση του εισοδήματος των απασχολουμένων σε αυτόν, 
έχοντας υπόψη ότι η βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο του πρωτογενή τομέα λόγω των 
περιορισμένων πλέον πόρων που καταλήγουν σε αυτόν.  
 
Πίνακας 20 Γεωργική Στατιστική παραγόμενων προϊόντων του Δήμου Τανάγρας 

  Έκταση σε στρέμματα Παραγωγή σε κιλά 
Σιτάρι σκληρό 58.910 15.710.000 
Κριθάρι 14.220 3.720.000 
Βρώμη 1.600 395.000 
Αραβόσιτος χωρίς συγκαλλιέργεια 1.190 1.245.000 
Φασόλια χωρίς συγκαλλιέργεια 130 25.250 
Κουκιά 4 1.200 
Φακή 290 32.750 
Ρεβίθια 370 48.200 
Λοιπά βρώσιμα όσπρια 80 8.800 
Βαμβάκι ποτιστικό 2.060 649.000 
Βαμβάκι ξερικό 500 109.000 
Βίκος 280 69.000 
Μπιζέλια κτηνοτροφικά (πίσα) 90 25.000 
Κουκιά κτηνοτροφικά 20 4.000 
Κριθάρι για σανό 2.820 848.000 
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Βρώμη για σανό 2.830 1.075.000 
Βίκος για σανό 2.910 1.132.000 
Λοιπα σανά (από ρόβι,λαθούρια, μπιζέλια, φακή κλπ.) 300 150.000 
Μηδική (πολυετές τριφύλλι) 815 1.254.000 
Αραβόσιτος χλωρός 50 100.000 
Τεχνητοί λειμώνες (λιβάδια) 520   
Καρπούζια 975 3.837.000 
Πεπόνια 755 2.125.000 
Πατάτες άνοιξης 150 390.000 
Πατάτες καλοκαιρινές 915 2.515.000 
Πατάτες φθινωπόρου και χειμώνα 1.330 2.947.000 
Σύνολο εκτάσεων φυτών μεγάλης καλλιέργειας και λοιπών καλλιεργειών 101.414   

Ποτίστηκαν το 2012 10.075   
Καθαρή έκταση 100.535   
Καθαρή έκταση που ποτίστηκε το 2012 9.745   
      
1α. Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και λοιπές καλλιέργειες 100.535 9.745 
1β. Κηπευτική γη, θερμοκήπια, εμπορικοί ανθόκηποι, σπορεία 15.458 14.561 
1γ. Αγρανάπαυση 1 - 5 ετών (πρώτη εγγραφή) 5.583   
1δ. Εκτάσεις, που διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβ. Κατάσταση 7.290   

1. Σύνολο αροτριαίων καλλιεργειών 128.866 24.306 
2. Δενδρώδεις καλλιέργειες 33.749 558 
3. Άμπελοι Σταφιδάμπελοι 26.100 7.464 
4. Φυτώρια 13 13 
Γενικό Σύνολο των εκτάσεων 188.728 32.341 
      
Λάχανα 159 510.000 
Κουνουπίδια 83 19.100 
Σπανάκι 255 440.500 
Πράσα 180 693.500 
Κρεμύδια ξερά 4.747 27.012.000 
Σκόρδα ξερά 1 2.000 
Αρακάς χλωρός 19 14.000 
Αρακάς ξερός (καρπός) 4 2.400 
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Μαρούλια 81 148.000 
Αντίδια και ραδίκια 189 396.000 
Τομάτα βιομηχανική 320 1.905.000 
Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου 388 2.030.000 
Φασολάκια χλωρά 3.169 2.708.500 
Μπάμιες ποτιστικές 22 15.000 
Μπάμιες ξερικές 24 23.000 
Κολοκυθάκια 174 502.000 
Αγγούρια υπαίθρου 38 63.000 
Αγγούρια υπό κάλυψη(θερμοκήπια) 2 8.000 
Μελιτζάνες υπαίθρου 74 154.500 
Λοιπά (μαϊντανός, άνηθος κ.λ.π.) 371 438.500 
Σύνολο κηπευτικών εκτάσεων 16.056   
      
Ελαιόδενδρα για ελιές βρώσιμες 20 4.500 
Ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποιήσεως 32.828 2.798.000 
Λεμονιές 1 700 
Πορτοκαλιές 1 1.100 
Αχλαδιές 124 6.000 
Μηλιές 4 2.700 
Ροδακινιές 2 1.400 
Συκιές για νωπά σύκα 8 2.200 
Αμυγδαλιές 288 9.910 
Καρυδιές   500 
Σύνολο εκτάσεων 33.749   
Ποτίστηκαν το 2012 558   
  Σύνολο αμπέλων Παραγωγή σταφυλιών προς γλευκοποίηση 
1. Αμπελοι, κυρίως για οινοπαραγωγή 26.100 20.322.000 
Σύνολο Εκτάσεων 26.100   
Ποτίστηκαν το 2012 7.464   
      
Καυσόξυλα που συγκομίσθηκαν από γεωργικές εκτάσεις (σε τόνους) 2.473   

4. Ποσότητα ελαιολάδου που παρήγαγαν κατά την περίοδο 2011 - 2012 τα ανωτέρω ελαιοτριβεία σε χιλ/μα 
690.000   
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4α. Ποσότητα βιολογικού ελαιόλαδου που παρήγαγαν κατά την περίοδο 2011 - 2012 τα ανωτέρω ελαιοτριβεία σε χιλ/μα 
2.000   

Συνολική ποσότητα μούστου που παράχθηκε 12.336.500   
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2012   Πίνακας 21 Κτηνοτροφική Στατιστική – αριθμός ζώων και ποσότητα παραγόμενων προϊόντων του Δήμου Τανάγρας 

  Αριθμός ζώων 
α) Ίπποι 'Αρρενες 37 
β) Ίπποι Θήλεις 37 
Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα) 28 
α) Όνοι 'Αρρενες 12 
β) Όνοι Θήλεις 25 
α) Βοοειδή 'Αρρενα εγχώριων φυλών αβελτίωτα 163 
β) Βοοειδή Θήλεα εγχώριων φυλών αβελτίωτα 844 
α) Βοοειδή 'Αρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμένα 30 
β) Βοοειδή Θήλεα εγχώριων φυλών βελτιωμένα 92 
α) Βοοειδή 'Αρρενα ξενικών φυλών καθαρόαιμα 106 
β) Βοοειδή Θήλεα ξενικών φυλών καθαρόαιμα 553 
α) Χοίροι αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως) 1.184 

β) Χοίροι κρεοπαραγωγής, γενικά 18.260 
α) Πρόβατα Οικόσιτα 1.932 
β) Πρόβατα  Κοπαδιάρικα 22.835 
α) Αίγες Οικόσιτες 1.131 
β) Αίγες  Κοπαδιάρικες 17.240 
Κουνέλια 415 
Όρνιθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία 1.471.500 
Όρνιθες χωρικής εκτροφής 5.395 
Χήνες 80 
Πάπιες 85 
Γαλοπούλες (ινδιάνοι) 222 
β) Μέλισσες  σε ευρωπαϊκές κυψέλες 3.723 
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  Παραγωγή γάλατος/Ποσότητα σε κιλά 
β) Αγελάδες εγχώριες βελτιωμένες 7.500 
γ) Αγελάδες ξενικές 1.323.000 
α) Πρόβατα οικόσιτα 161.200 
β) Πρόβατα κοπαδιάρικα 1.837.000 
α) Αίγες Οικόσιτες 113.650 
β) Αίγες  Κοπαδιάρικες 976.320 
Τυρί μαλακό (φέτα,τελεμές,τουλουμοτύρι) 136.800 
Τυρί σκληρό 2.250 
Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνα, κλοτσοτύρι) 2.550 
Μαλλιά προβάτων 8.180 
Τρίχες αίγων 1.800 
Μέλι 45.950 
Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων) 9.799 
Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων) 48 
Αυγά 56.971.000 
α) Όρνιθες που γέννησαν 239.430 
β) Αυγά που γέννησε κάθε μια ετησίως 1.432 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2012  
Δευτερογενής Τομέας  
 
Στο Δήμο Τανάγρας σημειώνεται σημαντική συγκέντρωση βιομηχανικής δραστηριότητας, 
ειδικότερα στο τμήμα Σχηματαρίου-Οινοφύτων. Μάλιστα, η περιοχή θεωρείται από τις 
πλέον ανεπτυγμένες παραγωγικά περιοχές της χώρας, με όσες αρνητικές επιπτώσεις 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος (εδάφους, υδάτων και ατμόσφαιρας) και της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων συνεπάγεται το γεγονός αυτό. Επίσης, σημειώνεται ότι το παραγόμενο 
εισόδημα σε μεγάλο βαθμό διαφεύγει από την περιοχή (τόσο του Δήμου όσο και το σύνολο 
της Περιφέρειας) προς την Αττική, γεγονός που επηρεάζει σαφέστατα τις περιφερειακές 
στατιστικές (μεγέθη των δεικτών του ΑΕΠ) και άρα και τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που 
δέχεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες είναι σημαντικά μικρότερες σε σύγκριση 
με άλλες περιοχές της χώρας, καθώς εξάγονται βάσει λανθασμένων υπολογισμών 
αναπτυξιακού επιπέδου.  
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Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση του πληθυσμού, το 2011 το 39,1% 
των απασχολουμένων του Δήμου εργαζόταν σε επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά της χώρας. Το γεγονός αυτό κατατάσσει τον τομέα στη 
δεύτερη θέση όσον αφορά την απασχόληση των κατοίκων, υποκαθιστώντας σταδιακά τόσο 
την πρωτογενή παραγωγή όσο και άλλους κλάδους όπως η τουριστική δραστηριότητα. Οι 
επιχειρήσεις του τομέα που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη ζώνη Σχηματαρίου-
Οινοφύτων, σε Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις και όχι σε οργανωμένη ΒΙΠΕ, 
ανέρχονταν σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο 
Οικονομίας) το 2010 σε 185 επιχειρήσεις υψηλής οικονομικής βαρύτητας και σημαντικής 
προστιθέμενης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο μεγάλες σε μέγεθος, 
πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας, ενώ συναντούνται και αρκετές μικρομεσαίες, οι 
οποίες ωστόσο δεν εμφανίζουν δυσκολίες ανάπτυξης νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ή δυσκολίες ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής. Η 
δραστηριοποίησή τους αφορά μια σειρά σύγχρονων κλάδων βάσει των εξελισσόμενων 
απαιτήσεων της αγοράς, ενώ επίσης εμφανίζουν υψηλό βαθμό αξιοποίησης των 
παρεχόμενων χρηματοδοτικών κινήτρων.  
 
Παρόλες τις τάσεις ύφεσης που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στον τομέα, 
ακολουθώντας τις γενικότερες τάσεις ύφεσης της οικονομίας της χώρας, σαφώς και 
σημειώνονται προοπτικές ανάπτυξης και σχετικό πεδίο δράσης για ενδεχόμενες νέες 
επιχειρήσεις του τομέα. Ωστόσο, η μελλοντική πορεία του τομέα στην περιοχή είναι κρίσιμο 
να συνδυαστεί με την περιβαλλοντική προστασία. Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντικότατη 
η χωροθέτηση ΒΙΠΕ εξυγίανσης, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τις ήδη υφιστάμενες Άτυπες 
Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις όσο και περιοχές πρόβλεψης της εγκατάστασης νέων 
επιχειρήσεων και θα αποκτήσει σύγχρονες διαχειριστικές δομές και περιβαλλοντικές 
υποδομές.  
 
Τριτογενής Τομέας  
 
Το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής του Δήμου Τανάγρας 
αφορά τον τριτογενή τομέα της παροχής υπηρεσιών κάλυψης των καθημερινών αναγκών 
της περιοχής, συγκεντρώνοντας το 42,5% των απασχολουμένων του Δήμου. Όπως είναι 
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αναμενόμενο σημαντικό τμήμα αυτής της δραστηριότητας συναντάται στις περιοχές με πιο 
αστικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το Σχηματάρι και η Τανάγρα. Ωστόσο, στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται επίσης κλάδοι που σχετίζονται με τον τουρισμό 
και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
συναντούνται διαχρονικά, κυρίως, στην παραλιακή περιοχή του Δήμου (Δήλεσι), αλλά και 
στην περιοχή των Δερβενοχωρίων, λαμβάνοντας κυρίως τη μορφή επιχειρήσεων εστίασης 
και καφέ. Μάλιστα, σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κλάδος (παροχή υπηρεσιών 
καταλύματος και εστίασης) συγκεντρώνει συνολικά στο Δήμο 259 απασχολούμενους (το 
3,4% των απασχολουμένων). Ενδεικτικά επίσης αναφέρεται ότι υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης σημειώνονται στον κλάδο του εμπορίου και της επισκευής οχημάτων (1.090 
άτομα – 14,3% του συνόλου των απασχολουμένων) και στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης 
(579 άτομα – 7,6% του συνόλου των απασχολουμένων). 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ήδη διαμορφωμένη δραστηριότητα του τριτογενή αναμένεται να 
συνεχιστεί με αντίστοιχους ρυθμούς. Ωστόσο, σημειώνεται ότι τόσο ο τουριστικός κλάδος 
όσο και οι συναφείς με αυτόν επιχειρηματικές δραστηριότητες εμφανίζουν σημαντικές 
δυνατότητες ανάπτυξης για την περιοχή, στα πλαίσια κυρίως της προσέλκυσης ημερήσιων 
επισκέψεων από τις κοντινές περιοχές (π.χ. Αθήνα, Εύβοια, Λαμία). Μάλιστα, η δυναμική 
του κλάδου δύναται να ενισχυθεί περαιτέρω στα πλαίσια της οργανωμένης ανάπτυξης του 
γαστρονομικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και του αγροτουρισμού στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τανάγρας. Ωστόσο, η μελλοντική αυτή ανάπτυξη θα πρέπει 
να γίνει με τρόπο ορθολογικό και με έμφαση στην προστασία του χαρακτήρα και του 
φυσικού περιβάλλοντος.  
 
Πίνακας 22 Μητρώο επιχειρήσεων του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2005 

  ΔΕ Δερβενοχωρίων ΔΕ Οινοφύτων ΔΕ Σχηματαρίου ΔΕ Τανάγρας Σύνολο Δήμου Τανάγρας 
Αρ. Επιχειρήσεων 

% Αρ. Επιχειρήσεων 
% Αρ. Επιχειρήσεων 

% Αρ. Επιχειρήσεων 
% Αρ. Επιχειρήσεων 

% 

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 0 0,0% 6 1,4% 8 1,8% 5 5,1% 19 1,8% 
Ορυχεία και Λατομεία 0 0,0% 1 0,2% 1 0,2% 1 1,0% 3 0,3% 
Μεταποίηση 22 23,7% 98 23,1% 69 15,5% 22 22,2% 211 19,8% 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, Φυσικού αερίου, Ατμού και Κλιματισμού   

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Παροχή νερού, Επεξεργασία λυμάτων, Διαχείριση αποβλήτων και Δραστηριότητες εξυγίανσης 

0 0,0% 2 0,5% 2 0,4% 1 1,0% 5 0,5% 

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

20 21,5% 132 31,1% 147 33,0% 34 34,3% 333 31,3% 

Μεταφορά και αποθήκευση 10 10,8% 26 6,1% 19 4,3% 10 10,1% 65 6,1% 
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 

24 25,8% 47 11,1% 33 7,4% 9 9,1% 113 10,6% 

Ενημέρωση και επικοινωνία 0 0,0% 4 0,9% 7 1,6% 1 1,0% 12 1,1% 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 0 0,0% 1 0,2% 2 0,4% 0 0,0% 3 0,3% 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0 0,0% 5 1,2% 2 0,4% 1 1,0% 8 0,8% 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

2 2,2% 10 2,4% 18 4,0% 3 3,0% 33 3,1% 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
3 3,2% 9 2,1% 8 1,8% 2 2,0% 22 2,1% 

Δημόσια Διοίκηση και άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Εκπαίδευση  0 0,0% 1 0,2% 2 0,4% 0 0,0% 3 0,3% 
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 

0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,1% 

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 0 0,0% 0 0,0% 3 0,7% 1 1,0% 4 0,4% 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 1 1,1% 15 3,5% 18 4,0% 1 1,0% 35 3,3% 
Κατασκευές 9 9,7% 46 10,8% 59 13,2% 8 8,1% 122 11,5% 
Άγνωστη Δραστηριότητα 2 2,2% 22 5,2% 47 10,5% 0 0,0% 71 6,7% 
Σύνολο 93   425   446   99   1.063   

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ-Τμήμα Μητρώων και Ταξινομήσεων  
 
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το μητρώο επιχειρήσεων του Δήμου Τανάγρας για το έτος 
2005 προκύπτει η χωρική κατανομή των επιχειρήσεων στις ΔΕ του Δήμου. Παρατηρείται ότι 
σε σύνολο 1.063 επιχειρήσεων, σχεδόν το 42% αυτών συναντούνται στη ΔΕ Σχηματαρίου, 
ενώ άλλο ένα 39,9% συναντάται στη ΔΕ Οινοφύτων. Οι ΔΕ Τανάγρας και Δερβενοχωρίων 
έρχονται τελευταίες σε αριθμό επιχειρήσεων (9,7 και 8,3% αντίστοιχα). Ιδιαίτερη ωστόσο 
αναφορά θα πρέπει να γίνει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων μεταποίησης 
στο σύνολο των επιχειρήσεων της ΔΕ Δερβενοχωρίων (23,7%), γεγονός που φανερώνει την 
παρουσία επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και στην συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, 



ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 
 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014 

υψηλό ποσοστό στο σύνολο των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης ΔΕ εμφανίζουν και οι 
επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης (25,8% του συνόλου της ΔΕ). Στον συγκεκριμένο 
κλάδο σχετικά υψηλό ποσοστό εμφανίζει και η ΔΕ Οινοφύτων (11,1%), λόγω της σχετικής 
δραστηριότητας στο Δήλεσι. Άξιο σημείωσης είναι και το υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, με τις ΔΕ Σχηματαρίου και Οινοφύτων να 
εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις επιχειρήσεις του κλάδου (13,2 και 
10,8% αντίστοιχα). Σχετικά υψηλό ωστόσο ποσοστό εμφανίζεται και στη ΔΕ Δερβενοχωρίων 
(9,7%).  
 
Η έλλειψη επίσημων στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει μία πιο σύγχρονη απογραφή των 
επιχειρήσεων της περιοχής. Όμως λόγω της κρίσης, είναι βέβαιο ότι μετά το 2009 
σημαντικός αριθμός των επιχειρήσεων της περιοχής ανέστειλε ή περιόρισε την παραγωγική 
του δραστηριότητα.   
 Διάγραμμα 4 Κλαδική διάρθρωση επιχειρήσεων μητρώου Δήμου Τανάγρας για το έτος 2005

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
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υψηλό ποσοστό στο σύνολο των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης ΔΕ εμφανίζουν και οι 
καταλυμάτων και εστίασης (25,8% του συνόλου της ΔΕ). Στον συγκεκριμένο 

κλάδο σχετικά υψηλό ποσοστό εμφανίζει και η ΔΕ Οινοφύτων (11,1%), λόγω της σχετικής 
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Η έλλειψη επίσημων στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει μία πιο σύγχρονη απογραφή των 
επιχειρήσεων της περιοχής. Όμως λόγω της κρίσης, είναι βέβαιο ότι μετά το 2009 
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Απασχόληση – Ανεργία 
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το μεγαλύτερο τμήμα των απασχολουμένων του 
Δήμου Τανάγρας απασχολείται στον τριτογενή τομέα, ενώ δεύτερος σε ποσοστά 
απασχόλησης έρχεται ο δευτερογενής τομέας. Ο επόμενος πίνακας συγκεντρώνει τα 
ποσοστιαία δεδομένα απασχόλησης στους τρεις τομείς παραγωγής της οικονομίας του 
Δήμου. Σημειώνεται, ότι σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Περ.Ενότητας Βοιωτίας, ο 
Δήμος παρουσιάζει για το 2011 ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον 
πρωτογενή (18,4% έναντι του 21,5% της Περ.Ενότητας) και σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό 
απασχόλησης στον τριτογενή τομέα (42,5% έναντι 51,1%). Αντιθέτως, στο δευτερογενή 
συγκεντρώνεται μεγαλύτερο ποσοστό της απασχόλησης του Δήμου σε σχέση με την 
Περ.Ενότητα (39,1% έναντι 27,4% της Περ.Ενότητας), γεγονός ενδεικτικό της σημαντικής 
δραστηριοποίησης του τομέα στην περιοχή. Αντίστοιχα, σε σχέση με το σύνολο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Δήμος Τανάγρας εμφανίζει σχετικά αντίστοιχο ποσοστό 
απασχόλησης στον πρωτογενή (17,5% για την Περιφέρεια), ενώ η απασχόληση στο 
δευτερογενή και πάλι είναι σημαντικά μεγαλύτερη (23,7% για την Περιφέρεια). Τέλος, τα 
υπολειπόμενα ποσοστά απασχόλησης φαίνεται ότι συγκεντρώνονται στον τριτογενή, ο 
οποίος σε επίπεδο Περιφέρειας έχει μεγαλύτερο ποσοστό (58,9%) σε σχέση με το Δήμο.   
 
Πίνακας 23 Τομεακή Διάρθρωση Απασχόλησης Δήμου Τανάγρας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και χώρας (έτος 2011) 

  Α'γενής τομέας Β'γενής τομέας Γ'γενής τομέας 
        
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 18,40% 39,10% 42,50% 
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21,50% 27,40% 51,10% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17,50% 23,70% 58,90% 
ΕΛΛΑΔΑ 10,00% 17,60% 72,50% 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ   
Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Τανάγρας ανέρχεται στο 46,7% 
του πληθυσμού για το έτος 2011, ποσοστό που εμφανίζεται να είναι υψηλότερο τόσο σε 
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της Περ.Ενότητας Βοιωτίας (43,3%), όσο και σε σχέση με το 
ποσοστό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(39,7%). Μάλιστα, το ποσοστό του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού του Δήμου κινείται κοντά στο ύψος του ποσοστού της χώρας (42,4%). 
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Ωστόσο, ακόμα και με αυτό σημειώνει ικανή διαφορά, φανερώνοντας ότι ο πληθυσμός της 
περιοχής είναι σε μεγάλο βαθμό νεανικός και παραγωγικός.  
 
Πίνακας 24 Ποσοστά οικονομικά ενεργού πληθυσμού Δήμου Τανάγρας (2011) 

  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

  Αριθμός ατόμων Ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 9.074 46,70% 
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 51.038 43,28% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 217.278 39,69% 
ΕΛΛΑΔΑ 4.586.636 42,40% 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 25 Ποσοστά κλαδικής απασχόλησης Δήμου Τανάγρας, Περ. Ενότητας Βοιωτίας και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2011) 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΟΨΗΦΙΟΣ) 

  ΣΥΝΟΛΟ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 7.627 1.406 425 1.090 330 259 247 579 179 173 2.939 
- 18,4% 5,6% 14,3% 4,3% 3,4% 3,2% 7,6% 2,3% 2,3% 38,5% 

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 42.085 8.967 2.826 6.205 1.697 2.113 1.024 2.864 2.479 1.528 12.382 
- 21,3% 6,7% 14,7% 4,0% 5,0% 2,4% 6,8% 5,9% 3,6% 29,4% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
175.972 30.495 14.186 27.546 8.088 11.568 3.469 15.183 12.214 7.726 45.497 

- 17,3% 8,1% 15,7% 4,6% 6,6% 2,0% 8,6% 6,9% 4,4% 25,9% 
ΧΩΡΑ 3.727.633 372.209 254.081 651.739 192.871 291.589 102.192 359.779 294.359 236.831 971.983 

- 10,0% 6,8% 17,5% 5,2% 7,8% 2,7% 9,7% 7,9% 6,4% 26,1% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό ανεργίας στο Δήμο Τανάγρας για το έτος 
2011 ήταν 15,9% (1.447 άτομα), με την Περ.Ενότητα την ίδια περίοδο να εμφανίζει 
αντίστοιχα ποσοστό ανεργίας 16,5%. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της απογραφής του 2011 το 
11,3% των ανέργων του Δήμου Τανάγρας ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 
ακόμα και διδακτορικού τίτλου, το 40,6% ήταν απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή Λυκείου και το 18,7% ήταν απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου ή 
Επαγγελματικών Σχολών. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Περ.Ενότητας και Περιφέρειας 
ήταν για τους ανέργους υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ήταν 16,5% και 17,8% αντίστοιχα, 
για τους ανέργους μέσης εκπαίδευσης 42,3% και 42,5% και, τέλος, για τους ανέργους 
χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 17,6% και 17,7%. Συμπεραίνεται, ότι σε γενικές 
γραμμές το ποσοστό ανεργίας του Δήμου είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα ανώτερα χωρικά 
επίπεδα. Επίσης, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ανέργων είναι μέσης εκπαίδευσης, 
ενώ σημειώνεται ότι το ποσοστό των ανέργων υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου είναι 
σημαντικά μικρότερο για το Δήμο σε σχέση με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα, με το ίδιο να 
ισχύει και για τους ανέργους μέσης εκπαίδευσης. Αντιθέτως, το ποσοστό των ανέργων του 
Δήμου που έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με 
τα αντίστοιχα της Περ.Ενότητας και της Περιφέρειας. 
 
Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του ΟΑΕΔ για το έτος 2016 (Ιανουάριος) ο 
συνολικός πληθυσμός της περιοχής του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ ανέρχεται στα 1.568 άτομα, αποτελώντας το 17,3% του συνολικού 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου. Το συγκεκριμένο ποσοστό κινείται σε κοντινά 
επίπεδα σε σχέση με την Περ.Ενότητα Βοιωτίας (οι εγγεγραμμένοι αποτελούν το 20,9% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού). Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέρχονται στο 24,2% του συνολικού οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού. Παρατηρείται ότι σε γενικές γραμμές οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του ΟΑΕΔ, ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, είναι λιγότεροι σε σχέση με τα ανώτερα 
χωρικά επίπεδα. 
 
Σημειώνεται, ότι την περίοδο Μαΐου 2015-Ιανουαρίου 2016 ο πληθυσμός του Δήμου που 
είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,9% (συνολικά 73 άτομα 
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επιπλέον), ενώ αντιθέτως σε επίπεδο Περ.Ενότητας σημειώθηκε μείωση 3,4% (μείωση κατά 
376 άτομα). Αντίστοιχα, σε περιφερειακό επίπεδο σημειώθηκε μείωση 2,1% (μείωση κατά 
1.114 άτομα). Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι κατά την συγκεκριμένη 
περίοδο σημειώθηκε σε επίπεδο Δήμου αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης των 
προσφερόμενων από τον ΟΑΕΔ υπηρεσιών, ενώ αντιθέτως στα αμέσως ανώτερα επίπεδα 
σημειώθηκε μείωση της ζήτησης. 
 Συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, το ποσοστό 
του Δήμου εμφανίζεται να είναι ένα από τα υψηλότερα (το τρίτο κατά σειρά υψηλότερο). 
Αναφέρεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά εγγεγραμμένης ανεργίας σημειώνονται στους 
Δήμους Λεβαδέων και Θηβαίων (27,8% και 20,5% αντίστοιχα), ενώ αντιθέτως το μικρότερο 
αντιστοιχεί στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (16,0%). Μάλιστα, συγκρίνοντας την 
εξέλιξη του αριθμού των εγγεγραμμένων την περίοδο Μαΐου 2015-Ιανουαρίου 2016 
σημειώνεται ότι εκτός του Δήμου Τανάγρας, που σημείωσε (όπως είδαμε παραπάνω) 
αύξηση κατά 4,9% και εξαιρουμένου του Δήμου Ορχομενού, ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
του οποίου έμεινε σχεδόν αμετάβλητος (μεταβολή 0,4%), οι υπόλοιποι Δήμοι της 
Περ.Ενότητας σημείωσαν μείωση του αριθμού του εγγεγραμμένου πληθυσμού τους. 
Μάλιστα, στην περίπτωση των Δήμων Αλιάρτου (μείωση 10,7%), Διστόμου-Αράχωβας-
Αντίκυρας (7,9%) και Λεβαδέων (μείωση 7,0%) τα ποσοστά μείωσης ήταν σημαντικά. 
 Όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους, αυτοί για το Δήμο Τανάγραςγια το 2016 
αντιστοιχούν στο 29,6% των συνολικά εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ποσοστό που 
συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό της Περ.Ενότητας (42,8%), αλλά και τα ποσοστά των 
υπολοίπων Δήμων της εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που δηλώνουν μακροχρόνια άνεργοι, στο Δήμο 
Λεβαδέων αντιστοιχούν στο 48,1% του συνόλου των εγγεγραμμένων, ενώ στο Δήμο 
Αλιάρτου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 44,2%. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το αντίστοιχο 
ποσοστό για το Δήμο Τανάγρας για το Μάιο του 2015 ήταν 34,8%, γεγονός που υποδηλώνει 
την πτώση της μακροχρόνιας ανεργίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο.  
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Πίνακας 26 Αριθμός δελτίων και ΕΤΑ στον ΟΑΕΔ για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  για τα έτη 2015-2016 

  Δελτία Ανέργων >=12 μήνες 

Δελτία Λοιπών >= 12 μήνες 
Δελτία Ανέργων < 12 μήνες 

Δελτία Λοιπών < 12 μήνες 
ΕΤΑ Κοινοί & Λοιποί ΕΤΑ Εποχικοί Τουριστικών Επαγγελμάτων 

ΕΤΑ Δικαιούχοι που συνεχίζουν 

ΕΤΑ Νέες Αιτήσεις 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 2015 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 368 11 343 15 76 1 66 10 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

246 3 219 10 43 2 34 11 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1.514 125 1.171 50 260 8 229 39 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1.899 32 1.446 42 238 10 212 34 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 366 14 267 21 42 7 38 6 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 342 179 324 283 184 2 157 24 
Σύνολο Περ.Ενότητας 4.735 364 3.770 421 843 30 736 124 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 338 13 305 30 47 8 36 18 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

210 4 192 39 33 7 27 11 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1.328 115 1.254 68 278 28 241 47 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1.705 45 1.284 126 213 29 190 46 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 315 16 294 33 39 18 40 9 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 294 170 347 354 187 12 159 45 
Σύνολο Περ.Ενότητας 4.190 363 3.676 650 797 102 693 176 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΙΟΣ 2015-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -8,2% 18,2% -11,1% 100,0% -38,2% 700,0% -45,5% 80,0% 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

-14,6% 33,3% -12,3% 290,0% -23,3% 250,0% -20,6% 0,0% 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ -12,3% -8,0% 7,1% 36,0% 6,9% 250,0% 5,2% 20,5% 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ -10,2% 40,6% -11,2% 200,0% -10,5% 190,0% -10,4% 35,3% 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ -13,9% 14,3% 10,1% 57,1% -7,1% 157,1% 5,3% 50,0% 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ -14,0% -5,0% 7,1% 25,1% 1,6% 500,0% 1,3% 87,5% 
Σύνολο Περ.Ενότητας -11,5% -0,3% -2,5% 54,4% -5,5% 240,0% -5,8% 41,9% 
Πηγή:ΟΑΕΔ 2015-2016  
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Χάρτης 4: Κατηγοριοποίηση εγγεγραμμένων ΟΑΕΔ των Δήμων της Περ. Ενότητας Βοιωτίας (2016) 

 Πηγή:ΟΑΕΔ 2016 
 
1.5 Τα βασικά χωροταξικά – πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Τανάγρας 
 Αναφορικά με τα βασικά χωροταξικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Τανάγρας, 
παρατηρείται η συγκέντρωση των οικισμών του Δήμου στο πεδινό βόρειο και ανατολικό 
του τμήμα. Ταυτόχρονα, η οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται, κυρίως, στην 
ευρύτερη περιοχή Σχηματαρίου-Οινοφύτων και σε μικρή απόσταση από τον ΠΑΘΕ. Σε αυτό 
το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από το Δήμο διέρχεται ο βασικός οδικός και 
αναπτυξιακός άξονας της χώρας (ΠΑΘΕ, ο οποίος συνδέει Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Ευζώνους). Πιο συγκεκριμένα, ο άξονας διέρχεται από το βορειοανατολικό τμήμα του 
Δήμου, διαχωρίζοντας το νοτιοδυτικό πεδινό και ορεινότερο τμήμα του από το 
βορειοανατολικό και παραλιακό του τμήμα. Επίσης, εντός της περιοχής του Δήμου 
Τανάγρας βρίσκεται και ο κόμβος σύνδεσης του ΠΑΘΕ με την πόλη της Χαλκίδας, ο οποίος 
και διοχετεύει μεγάλο τμήμα της κίνησης προς και από την Αθήνα. 
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Όπως προαναφέρθηκε, μεγάλο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τανάγρας αφορά στη βιομηχανική - μεταποιητική 
δραστηριότητα. Μάλιστα, το μέγεθος της δραστηριότητας είναι τέτοιο που καθιστά την 
περιοχή μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές παραγωγικές ζώνες της χώρας, 
αποτελώντας σημαντική διέξοδο εργασίας για τους απασχολουμένους της περιοχής αλλά 
και ευρύτερα της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής. Ωστόσο, η ήδη διαμορφωμένη 
δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τη διαχρονική χωροθέτηση των επιχειρήσεων σε μη 
θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα υποβάθμισης του 
φυσικού περιβάλλοντος και του υπεδάφους, επηρεάζοντας αρνητικά, τόσο την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της περιοχής, όσο και τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητές της 
(πρωτογενής παραγωγή, τουριστική δραστηριότητα κ.λπ.). 
 
Οικιστική οργάνωση – Αναθεώρηση Χωροταξικού 
 
Η διαχρονική οικιστική ανάπτυξη του Δήμου Τανάγρας επηρεάστηκε σαφώς από την 
ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας της περιοχής του Σχηματαρίου-Οινοφύτων, 
αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως π.χ. η άμεση γειτνίαση με την Αττική και την 
Αθήνα. Η Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(Φεβρουάριος 2015) αναγνωρίζει τη βιομηχανική συγκέντρωση στο νοτιοανατολικό τμήμα 
της Περιφέρειας και κατά μήκος, κυρίως, του άξονα ΠΑΘΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με το Β1 
Στάδιο, μεταξύ των εμβληματικών δράσεων για την Περιφέρεια περιλαμβάνεται η 
εκπόνηση «έργων χωροθέτησης και πολεοδόμησης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων-
Σχηµαταρίου και η δημιουργία Φορέα διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων –
Σχηµαταρίου». 
 
Ο Δήμος Τανάγρας, σύμφωνα με την πρόταση της Αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ, 
περιλαμβάνεται στην Χωρική Ενότητα Θήβας (4) με έδρα την πόλη της Θήβας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ισχυρή παρουσία βιομηχανικής παραγωγής, δορυφορική 
επιχειρηματική δραστηριότητα της Περιφέρειας Αττικής και διαρκώς αναβαθμιζόμενη 
κομβικότητα λόγω των διερχόμενων αναπτυξιακών αξόνων. Το ΠΠΧΣΑΑ σημειώνει τη 
σημαντική ανάγκη προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας με την Περιφέρεια 
Αττικής για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων της διασυνοριακής περιοχής της 
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βιομηχανικής συγκέντρωσης Αυλίδας/Βόρειας Αττικής και «Οινοφύτων-Σχηµατάρι- 
Ριτσώνα/ Χαλκίδα- Θήβα». Πιο συγκεκριμένα, κρίσιμη κρίνεται η συνολική αναδιάρθρωση 
και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων στα πλαίσια των πολιτικών της νέας προγραμματικής 
περιόδου, της Στρατηγικής Ευρώπη 2014-2020 και του ΡΣΑ της Αθήνας-Αττικής για την 
αντιμετώπιση της σοβαρής ρύπανσης του Ασωπού Ποταμού και των συνεπειών της για 
τους κατοίκους και τους γεωργικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για την 
επανάχρηση/ανακύκλωση εγκαταστάσεων αναδιαρθρούμενων δραστηριοτήτων και 
οικονομία γης. Επίσης, κρίσιμη κρίνεται η αναδιάταξη των μετακινήσεων κατοικίας-
εργασίας συνδεδεμένη τόσο µε την ανωτέρω αναφερθείσα αναδιάρθρωση, όσο και µε τη 
πολιτική βιώσιμης κινητικότητας στα πλαίσια των πολιτικών μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Οι οικισμοί του Δήμου, που σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρόλο μεταξύ 
του συνόλου, είναι αρχικά το Σχηματάρι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαρτημένο κέντρο 6ου 
επιπέδου). Επίσης, οι οικισμοί Πύλη, Οινόφυτα και Άρμα (πρώην έδρες Καποδιστριακών 
Δήμων) χαρακτηρίζονται ως εξαρτημένα κέντρα 7ου επιπέδου. Οι υπόλοιποι οικισμοί 
κατηγοριοποιούνται βάσει του υποκείμενου σχεδιασμού.  
 
Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου βρίσκονται στο πεδινό τμήμα του, οι 
μόνοι οικισμοί οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν σχετικά απομονωμένοι από την έδρα του 
Δήμου βρίσκονται,στο νότιο τμήμα και σχετικά ορεινότερο του (οικισμοί ΔΕ 
Δερβενοχωρίων). Ωστόσο, σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση η απόσταση από την 
έδρα δεν θεωρείται σημαντική, με την σύνδεση με το πεδινό τμήμα να αναλαμβάνει η 
Επαρχιακή Οδός Οινόης-Μαγούλας, αλλά και η Επαρχιακή Οδός Νεοχωρακίου-Φυλής. 
Επίσης, σχετική απομόνωση αντιμετωπίζει το Δήλεσι λόγω της λειτουργικής ασυνέχειας με 
τον υπόλοιπο Δήμο, που οφείλεται στη διέλευση του ΠΑΘΕ αλλά και στις βιομηχανικές 
συγκεντρώσεις της περιοχής των Οινοφύτων-Σχηματαρίου. 
 
 
 
 
 
 

User
Επισήμανση
Η "σχετική απομόνωση" της Δ.Ε Δηλεσίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επί 20 και πλέον χρόνια εγκατάλειψή της από τις Δημοτικές Αρχές σε Οινόφυτα και Σχηματάρι.  Την ίδια ώρα που οι δημότες της Δ.Ε. Δηλεσίου περιμένουν εναγωνίως από τη Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα από τις δικές σας εκθέσεις να αναδειχθεί η σύνταξη πολεοδομικών μελετών στη Δ.Ε. Δηλεσίου ως η κορυφαία δράση που θα οδηγήσει τον εγκαταλειμμένο αυτό τόπο στην ανάπτυξη, εσείς ορίζετε το Δήλεσι ως απομονωμένο, δίνοντας με έμμεσο τρόπο συχωροχάρτι στις Δημοτικές Αρχές που έκαναν το Δήλεσι την πλέον υποβαθμισμένη περιοχή στη Στερεά Ελλάδα!
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Πίνακας 27 Διάρθρωση και ιεράρχηση οικιστικού δικτύου του Δήμου Τανάγρας 

Κέντρο Εθνικού Επιπέδου 
Εξαρτημένα Κέντρα / Πολύπολα Εθνικού Επιπέδου Εξαρτημένα Κέντρα / Δίπολα / Δίκτυα Εξαρτημένα Κέντρα 

3ο ενισχυµένο εθνικό επίπεδο: έδρα Περιφέρειας / Μεσαία Λειτουργική Αστική Περιοχή ≥ 100.000 κατ. 

3ο εθνικό επίπεδο: Μεσαία Λειτουργική Αστική Περιοχή ≥ 100.000 κατοίκων 

5ο ενισχυµένο εθνικό επίπεδο: Μεσαίες αστικές περιοχές / πόλεις ≥ 30.000 κατοίκων 

5ο εθνικό επίπεδο: έδρες Περ. Ενοτήτων / πόλεις ≥10.000 κατ 

6ο ενισχυµένο εθνικό επίπεδο – έδρες Χωρικών Ενοτήτων και αστικά ∆ίκτυα µε πυρήνα µικρές πόλεις ≥5.000 κατ. 

6ο εθνικό επίπεδο – έδρες ∆ήµων εντός ΛΑΠ και άλλες σηµαντικές µικρές πόλεις ≥2.000 κατοίκων 

7ο επίπεδο - έδρες Καποδιστριακών ∆ήµων 

Λειτουργική περιοχή ΛΑΠ Λαμίας 
Λαμία – ΛΑΠ (Λαμία, Υπάτη, Λειανοκλάδι, Μοσχοχώρι, Στυλίδα, Καμένα Βούρλα) 

Θήβα Θήβα Θήβα Σχηματάρι Πύλη, Οινόφυτα, Άρμα  

Πηγή: Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Β1 Στάδιο  
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας RIS 
 
Σύμφωνα με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μόχλευση επενδύσεων σε τομείς που η Περιφέρεια διαθέτει 
συγκριτικό πλεονέκτημα, προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον. Ωστόσο, ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στους κλάδους της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας της εμπειρίας 
(τουρισμός) και στην παραγωγή μετάλλου και μεταλλικών προϊόντων με έμφαση: 

 στην προστασία του περιβάλλοντος,  
 στην αξιοποίηση καθαρών πράσινων τεχνολογιών για τον περιορισμό των 

επιδράσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων της οικονομικής δραστηριότητας 
κάθε μορφής,  

 στην εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση 
της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της εμπειρίας των επισκεπτών, και 

 στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του 
(μέσω π.χ. συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα της Περιφέρειας).  

User
Επισήμανση
Η "έξυπνη εξειδίκευση" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποδεικνύεται κατώτερη του αναμενόμενου δεδομένου ότι προωθεί ως Ο.Χ.Ε. την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής γύρω από τον Ασωπό λόγω της Άτυπης, Άναρχης και χωρίς Σχέδιο εγκατάστασης βιομηχανιών. Θα μπορούσε από την Περιφέρεια να προωθηθεί μια πραγματικά Ο.Χ.Ε. με μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης. Δράση που μπορεί να επιτευχθεί όταν "ΑΣΩΠΟΣ & ΔΗΛΕΣΙ" αντιμετωπιστούν ενιαία, επειδή έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (άναρχη δόμηση χωρίς Σχέδιο, άτυπες συγκεντρώσεις βιομηχανιών από τη μία και άτυπες συγκεντρώσεις κατοικιών από την άλλη). Πέραν αυτών το ενεργειακό αποτύπωμα μπορεί να μειωθεί όταν λιγοστέψουν οι μετακινήσεις από τους εργαζόμενους που αναγκάζονται να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα από την κατοικία τους στην εργασία, την ώρα που θα μπορούσαν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία, όχι στο υποβαθμισμένο αλλά στο πολεοδομημένο με κανόνες Δήλεσι.
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Το σύνολο των παραπάνω κατευθύνσεων δύναται να εξειδικευτούν για την περιοχή του 
Δήμου Τανάγρας και να εξαχθούν συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την 
επόμενη φάση υλοποίησης του παρόντος σχεδίου. 
 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 
 
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 
(ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009) στοχεύει στο «μετασχηματισμό της χωρικής διάρθρωσης του 
εθνικής σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, η 
οποία περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική 
ισότητα και συνοχή και την οικονομική ευημερία». Επίσης, σε γενικές γραμμές στοχεύει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα με 
βασική επιδίωξη ωστόσο την εξυγίανση των υφιστάμενων συγκεντρώσεων στα πλαίσια της 
εξάλειψης των συγκρούσεων χρήσεων γης και της περιβαλλοντικής προστασίας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Τανάγρας ανήκει σε εθνικό επίπεδο στο βιομηχανικό πόλο 
ανάπτυξης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών (διαπεριφερειακού 
χαρακτήρα). Για το σύνολο της αναφερόμενης περιοχής ορίζεται ότι η βιομηχανική 
ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται «στην προσέλκυση στρατηγικών δραστηριοτήτων αιχμής 
και/ή διεθνούς προσανατολισμού (με την Αθήνα να επιδιώκει ισχυρό ρόλο σε επίπεδο 
ανατολικής Μεσογείου)που έχουν ανάγκη το μητροπολιτικό περιβάλλον, τον 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων − ιδιαίτερα αυτών που είναι αναγκαίες 
για την ολοκλήρωση του μητροπολιτικού βιομηχανικού ιστού −, και την αποθάρρυνση 
περαιτέρω συγκέντρωσης/ενθάρρυνσης της αποκέντρωσης μονάδων (ιδίως μεγαλύτερης 
κλίμακας)που δεν ανήκουν στις δύο προηγούμενες κατηγορίες». Επίσης, στα πλαίσια της 
δημιουργίας οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανίας και άλλων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού Υποδοχέων Εξυγίανσης, οι οποίες 
«πολεοδομούνται σε περιοχές που υφίστανται άτυπες συγκεντρώσεις βιομηχανικών 
μονάδων για την εξυγίανσή τους».  
 
Ειδικότερα, η προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής γιατη μεταποίηση στην 
Περ.Ενότητα Βοιωτίας κρίνεται ως «Πολύ υψηλή». Η συγκέντρωση της βιομηχανικής 
δραστηριότητας αναγνωρίζεται στο τμήμα Θήβας−Οινοφύτων−Χαλκίδας, περιοχή στην 
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οποία θα πρέπει να ασκηθούν πολιτικές ελέγχου και εξυγίανσης για την οργάνωση 
υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων μονάδων (οι άτυπες συγκεντρώσεις της περιοχής θα 
εξεταστούν αναλυτικά σε επόμενη ενότητα). Μάλιστα, μεταξύ των περιοχών με ήδη 
δρομολογημένο ενδιαφέρον για οργανωμένους υποδοχείς της κατηγορίας βρίσκεται και η 
Τανάγρα (μαζί με το Κάστρο). Σημειώνεται, επίσης, ότι «το μέγεθος και ο χαρακτήρας της 
εγκατεστημένης βάσης της μεταποίησης καθιστά αναγκαία την επιλεκτική διατήρηση της 
υφιστάμενης χωροθέτησης μεγάλου ποσοστού/αριθμού υπαρχουσών μονάδων, και 
συνεπώς θα πρέπει να στηριχθεί οεπί τόπου μετασχηματισμός τους. Ειδική περίπτωση 
αποτελούν επίσης ορισμένες πολύ μεγάλες μονάδες, που από τη φύση τους χωροθετούνται 
αυτοτελώς, και το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το χωρικό σχεδιασμό». 
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας στη Βοιωτία συγκεντρώνεται 
μεγάλο ποσοστό οχλουσών βιομηχανιών, καθώς και αρκετές μονάδες Σεβέζο. Απαιτείται 
ιδιαίτερη σημασία σε μέτρα αντιρρύπανσης.  
 
Επίσης, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τανάγρας ορίζεται από το ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας ως 
«περιοχή ποιοτικής αναδιάρθρωσης», καθώς παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
ήδη αναπτυγμένη βιομηχανική βάση με συγκριτικά δυναμική κλαδική φυσιογνωμία. Η 
γενική κατεύθυνση πολιτικής είναι η αναδιάρθρωση της βιομηχανικής βάσης για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών της ελληνικής βιομηχανίας, ενώ ειδικότερες κατευθύνσεις 
είναι οι εξής: 

 Αποκέντρωση των συμβατικών δραστηριοτήτων που δεν είναι αναγκαίες για την 
ολοκλήρωση της βιομηχανικής βάσης, ιδίως στις μητροπολιτικές περιοχές. 

 Ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο των δραστηριοτήτων με έντονο 
αναδιαρθρωτικό ρόλο (εξωστρεφείς, βασισμένες στην καινοτομία, υψηλής 
προστιθέμενης αξίας). 

 Συμπληρώσεις (ιδίως τοπικής εμβέλειας) των υφιστάμενων υποδομών. 
 Πολύ ισχυρή προώθηση οργανωμένων υποδοχέων της βιομηχανίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση σε αυτούς που αφορούν υφιστάμενες άτυπες συγκεντρώσεις, ή –ιδίως στις 
μητροπολιτικές περιοχές − σε αυτούς που είναι αναγκαίοι για την υποστήριξη 
διαδικασιών μετεγκατάστασης από τον αστικό ιστό οχλουσών δραστηριοτήτων. 

 Σχεδιασμός χρήσεων γης και σημαντικός περιορισμός των δυνατοτήτων 
διάσπαρτης χωροθέτησης νέων μονάδων. 
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Χωρίς αντίστοιχο οργανωμένο υποδοχέα κατοικίας σε κοντινή περιοχή, εμείς προτείνουμε το Δήλεσι,το ενεργειακό αποτύπωμα από τις μετακινήσεις των εργαζομένων θα επιβαρύνεται και θα γίνεται δυσκολότερη η προσέλκυση στελεχών και η άντληση κονδυλίων
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 Κάλυψη των αναγκών μετασχηματισμού μέρους της βιομηχανικής βάσης σε 
υφιστάμενες θέσεις. 

 Παροχή δυνατότητας διατήρησης και επανάχρησης αξιόλογων βιομηχανικών 
κτηρίων, και αξιοποίηση μεγάλων πρώην βιομηχανικών χώρων για την κάλυψη 
ελλείψεων κοινόχρηστων χώρων ή για τη χωροθέτηση άλλων εγκαταστάσεων 
μεγάλης κλίμακας. 

 Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Ανά κατηγορία χώρου που συναντάται στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας ορίζονται οι 
παρακάτω κατευθύνσεις: 
α) Ορεινός χώρος: Στον ορεινό χώρο πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση ενός ιστού 
βιομηχανικών μονάδων, ιδιαίτερα αυτών που αξιοποιούν τοπικούς πόρους, στο πλαίσιο 
μιας πολιτικής πολυαπασχόλησης. Η προσπάθεια αυτή επιβάλλει ένα πιο ευέλικτο σύστημα 
ρυθμίσεων για τις μονάδες, αλλά παράλληλα απαιτεί οριζόντια μέτρα για την αποφυγή 
αλλοίωσης του τοπίου, συγκρούσεων με άλλες χρήσεις και επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος. Πρέπει, επίσης, να προωθηθεί η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών και να ενισχυθεί η αξιοποίηση  εγκαταλειμμένων κτισμάτων για τη 
λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. 
β) Παράκτιος χώρος: Στην παραθαλάσσια ζώνη αποθαρρύνεται η χωροθέτηση 
βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση 
επαφή με θαλάσσιο μέτωπο. Η κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ζώνες που 
χαρακτηρίζονται από το χωροταξικό σχεδιασμό ως προτεραιότητας για τον τουρισμό ή τον 
παραθερισμό. 
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Χάρτης 5: Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιομηχανίας – Εξειδίκευση στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας 

 Πηγή: ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας  
Καταγραφή άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων 
 
Οι δυνατότητες παρέμβασης στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της περιοχής 
Οινοφύτων-Σχηματαρίου έχουν καταγραφεί από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας και τη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος. Σε σχετική 
εισήγηση που έγινε το 2010 σε ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα 
«ΠροϋποθέσειςγιαβιώσιµηανάπτυξηστηνευρύτερηπεριοχήΟινοφύτων-Σχηµαταρίου» 
προσδιορίστηκε τόσο ο όρος των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, όσο και οι 
συγκεντρώσεις της περιοχής Οινοφύτων-Σχηματαρίου. 
 
Αρχικά αναφέρεται ότι Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) ορίζεται μια περιοχή 
αυξημένης συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, έλλειψης υποδομών και 
πολεοδομικών-περιβαλλοντικών ζητημάτων. Στις ΑΒΣ ισχύουν οι διατάξεις της εκτός 
σχεδίου δόμησης, ενώ οι χρήσεις γης είτε είναι μη θεσμοθετημένες στην περιοχή, είτε είναι 
συμβατές προς τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Οι αιτίες δημιουργίας των σχετικών 
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Εάν στη θέση  της φράσης "αυξημένης συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων" βάλουμε τη φράση "αυξημένης συγκέντρωσης κατοικιών" τότε όλα τα χαρακτηριστικά που ορίζουν την ΑΒΣ ισχύουν και στην Άτυπη Συγκέντρωση Κατοικιών ΑΚΣ. (Εκτός σχεδίου δόμηση, έλλειψη υποδομών, χρήσεις γης μη θεσμοθετημένες, ανεπαρκής αριθμός και έκταση Οργανωμένων Υποδοχέων Κατοικίας).
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συγκεντρώσεων θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στη διαχρονική ύπαρξη της δυνατότητας 
εκτός σχεδίου δόμησης στην Ελλάδα, όσο και στον ανεπαρκή αριθμό και έκταση των 
Οργανωμένων Υποδοχέων Βιομηχανίας. Επίσης, σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν 
διαχρονικά τη χωροθέτηση των σχετικών επιχειρήσεων και άρα τη δημιουργία των ΑΒΣ 
είναι: 

- Απαγορευτικές διατάξεις ίδρυσης-επέκτασης της βιομηχανίας σε παρακείμενες των 
μητροπολιτικών κέντρων περιοχές, 

- Εγγύτητα συγκοινωνιακών δικτύων, 
- Εγγύτητα ενεργειακών δικτύων, 
- Εγγύτητα αστικών κέντρων, 
- Οµαλό ανάγλυφο εδάφους. 

 
Στην περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου εντοπίζονται συνολικά πέντε (5) περιοχές ΑΒΣ, όπως 
αυτές φαίνονται στον επόμενο χάρτη. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούν τα χαρακτηριστικά 
κάθε ΑΒΣ της περιοχής ξεχωριστά. Συνολικά, οι πέντε ΑΒΣ είχαν το 2010 έκταση 7.200 
στρεμμάτων, ενώ σε αυτές δραστηριοποιούνταν συνολικά 185 επιχειρήσεις του 
δευτερογενούς τομέα. 
 
Πίνακας 28: Χαρακτηριστικά των εντοπισμένων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της περιοχής Οινοφύτων-Σχηματαρίου 
Α/Α Θέση Εντοπισμού Έκταση Αριθμός επιχειρήσεων Θεσμοθετημένες χρήσεις γης Άθροισμα επιφανειών κάλυψης 
1 ΑΒΣ στο 53ο χλµ ΕΟ Αθηνών-Λαµίας (Β) 2.000 στρ 80 ΟΧΙ >30% 

2 ΑΒΣ στο 53οχλµ ΕΟ Αθηνών-Λαµίας(Ν) 700 στρ 20 ΟΧΙ >20% 

3 ΑΒΣ στο 57ο χλµ ΕΟ Αθηνών-Λαµίας(Β) 1.000 στρ 30 ΟΧΙ >30% 

4 ΑΒΣ στο 57οχλµ ΕΟ Αθηνών-Λαµίας(Ν) 3.000 στρ 40 ΟΧΙ >30% 

5 ΑΒΣ στο 2οχλµ ΕΟ Σχηµαταρίου-Χαλκίδας 500 στρ 15 ΟΧΙ >20% 

Σύνολο 7.200 στρ 185 ΟΧΙ  
Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, 2010  
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Χάρτης 6: Εντοπισμός Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της περιοχής Οινοφύτων- Σχηματαρίου 

 Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, 2010  
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι βάσει της υφιστάμενης κατάστασης και αξιοποιώντας 
τόσο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και τα σύγχρονα χωρικά εργαλεία της νέας 
προγραμματικής περιόδου είναι δυνατή η προώθηση της εξυγίανσης των μέχρι σήμερα μη 
θεσμοθετημένων βιομηχανικών συγκεντρώσεων της περιοχής του Δήμου Τανάγρας. Πιο 
συγκεκριμένα, προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και δύναται να αξιοποιηθεί η εφαρμογή 
του χωρικού εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). Το συγκεκριμένο 
εργαλείο θα προωθηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Περιφερειακού της Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στην κατεύθυνση αυτή 
είναι κρίσιμης σημασίας η προώθηση της έγκαιρης προετοιμασίας ενός ολοκληρωμένου 
φακέλου προς υποβολή, έτσι ώστε η περιοχή να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης όταν αυτή δρομολογηθεί. 
 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
 
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013) 

User
Επισήμανση
Επαναλαμβάνεται πως η προσέγγιση της Περιφέρειας Στερεάς, χωρίς τη σύνδεση των νέων θεσμοθετημένων βιομηχανικών περιοχών με οργανωμένο και πολεοδομημένο υποδοχέα κατοικίας, δεν πρόκειται να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
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χαρακτηρίζει την παραλιακή ζώνη του Δήμου Τανάγρας, και πιο συγκεκριμένα τη ζώνη 
ανατολικά του οδικού άξονα του ΠΑΘΕ, ως «Αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή» (Α2). Οι 
στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των περιοχών Α2 που 
προωθούνται κατά προτεραιότητα είναι οι εξής: 
α. Ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή 
(π.χ υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ειδικά 
προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης).  
β. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής.  
γ. Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που διευρύνουν το 
τουριστικό προϊόν.  
δ. Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.  
ε. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  
στ. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου (πολεοδομικές παρεμβάσεις). 
ζ. Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών.  
η. Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
θ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με παράλληλη 
αναβάθμισή τους.  
ι. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.  

 ια. Παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, 
απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης 
τουρισμού.  

 ιβ. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού τμημάτων των περιοχών ως 
Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό 
μέτρων για την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου 
τουριστικού προϊόντος.  

 ιγ. Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της 
ποιότητας φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  

 ιδ. Βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστικών πόρων.  
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Δυστυχώς, είμαι υποχρεωμένος να χαρακτηρίσω το περιεχόμενο των παραγράφων που ακολουθούν ως λόγια που στερούνται νοήματος. Αγαπητοί συντάκτες, που θα γίνουν όσα με πομπώδεις τίτλους ακολουθούν; Στις εκτός σχεδίου περιοχές με τα 7.000 αυθαίρετα που εκτείνονται σε περιοχή 12.000 στρεμμάτων; Εκεί που το παραλιακό μέτωπο βρίσκεται Εκτός Σχεδίου;Την ώρα που από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης δεν έχει αναζητηθεί ούτε ένα Ευρώ για τη σύνταξη των Πολεοδομικών Μελετών στη Δ.Ε. Δηλεσίου; Αγαπητοί συντάκτες εφιστώ την προσοχή σας στις παραπλανητικές εισηγήσεις από τους συνεργάτες σας στο Δήμο Τανάγρας, επειδή Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ, ΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΝΟ ΜΕΛΛΟΝ. Εσείς ως Πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι οφείλετε να υποβάλλετε τις δικές σας "ανεξάρτητες" προτάσεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα στον παραμελημένο τόπο του Δηλεσίου.
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 ιε. Αναμόρφωση όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης 
τουριστικών καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: i) 
Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 
αστέρων: ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση 
της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα (10) στρέμματα 
και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για 
ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης 
αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της 
περίπτωσης τυχόν συμπλήρωσης αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές.  

 ιστ. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. ιζ. Χωροθέτηση οργανωμένων 
κατασκηνώσεων (camping). 

 
Χάρτης 7: Βασικές κατευθύνσεις Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού 
 

 
 Πηγή: ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού  
Επίσης όσον αφορά τις γενικότερες κατηγορίες χώρου ισχύουν τα εξής: 
 
(Δ2) Παράκτιος χώρος 
α. Περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων χρήσεων μη συμβατών με την 
τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιομηχανικές/βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, γραφεία, κτίρια 
περίθαλψης κλπ), ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή 
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Εδώ μιλάτε για τον παράκτιο χώρο, αλλά πιθανόν να αναφέρεστε σε μια άλλη περιοχή. Στο ενιαίο Δήλεσι η κατάσταση είναι συγκεκριμένη και δεν χωράνε πολλές ερμηνείες σε αυτό. Η αναφορά στην τρίτη γραμμή "..., ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή υπό ανάπτυξη" ακούγεται περίεργα, αφού όλοι εμείς που κατοικούμε στο Δήλεσι γνωρίζουμε πως περιοχές όπως αυτές που περιγράφετε δεν υπάρχουν και ούτε πρόκειται να υπάρξουν, όσο φορείς όπως ο δικός σας δεν θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο, ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές που αναφέρετε στη έκθεσή σας.
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αναπτυσσόμενες τουριστικά. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση, είτε μεμονωμένα 
είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν 
άμεση πρόσβαση σε θαλάσσιο μέτωπο, είναι σημαντικού χαρακτήρα για την Εθνική 
Οικονομία ή εξυπηρετούν άμεσες τοπικές ανάγκες και σε τμήματα του παράκτιου χώρου 
που παρουσιάζουν μειωμένο τουριστικό ενδιαφέρον.  
β. Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου 
και αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου 
 
(Ε) Ορεινές περιοχές 
Προωθούνται κατά προτεραιότητα:  
α. Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων του ορεινού χώρου.  
β. Βελτίωση προσβασιμότητας.  
γ. Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων.  
δ. Αξιοποίηση οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών 
και προβολή τους.  
ε. Διατήρηση της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.  
στ. Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση υποδομών.  
ζ. Προσαρμογή νέων εγκαταστάσεων στα μορφολογικά πρότυπα και την κλίμακα των 
οικισμών.  
η. Δημιουργία βασικών προτύπων και κανόνων σχεδιασμού και δόμησης (παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, χρήση υλικών και μορφών δόμησης).  
θ. Πρακτικές μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
υλικών.  
ι. Δημιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση έργων υποδομών στον 
ορεινό χώρο.  

 ια. Δημιουργία δικτύων πεζοπορικών διαδρομών και μονοπατιών και διαδρομών 
και χώρων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  

 ιβ. Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

 ιγ. Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, επανάχρηση αξιόλογων 
κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.  
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 ιδ. Παροχή κινήτρων εκσυγχρονισμού υφισταμένων τουριστικών μονάδων με 
παράλληλη αναβάθμισή τους.  

 ιε. Σημειακή χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων με τους εκάστοτε ισχύοντες 
όρους δόμησης.  

 ιστ. Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης ή σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης. 

(ΣΤ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές 
Αποτελούν περιοχές προτεραιότητας τουρισμού στην περίπτωση που ανήκουν στις 
κατηγορίες Α και Β, οπότε και ακολουθούν, κατά περίπτωση, τις σχετικές κατευθύνσεις του 
Ειδικού Χωροταξικού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων, χωρίς 
να αποκλείεται η χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν σημειώνεται 
αντίθεση με άλλες ρυθμίσεις. Επίσης, αξιοποιούνται οι εκάστοτε τοπικοί πόροι που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 
ενώ δεν αποκλείεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών 
δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. 
 
(Ζ) Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 
α. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
β. Ανάδειξη και προστασία φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού  περιβάλλοντος και 
τοπίου.  
γ. Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
εκπαίδευσης.  
δ. Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το 
περιβάλλον (ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, κ.ά).  
ε. Προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης.  
στ. Κατάρτιση και θεσμοθέτηση των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του Εθνικού 
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, με μέριμνα για τον προσδιορισμό ζωνών 
ανάπτυξης ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
ζ. Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης.  
η. Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του 
τουρισμού.  
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θ. Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων η ανάπτυξη τουριστικών 
δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων: i) στις εντός 
σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης ii) 
Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους όρους και τους 
περιορισμούς του ν. 3937/2011.  
ι. Περιοχές, που εντάσσονται στο σύστημα προστατευομένων περιοχών του ν. 3937/2911, 
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης 
μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων. Οι περιοχές αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 
4179/2013, διέπονται από υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας και 
αξιολογούμενης αξιοποίησης. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 
χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 (π.χ. προστατευόμενη 
περιοχή κοιλάδας Σπερχειού ποταμού και Μαλιακού κόλπου), η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής 
δόμησης εντός των τμημάτων του οργανωμένου υποδοχέα ή του σύνθετου τουριστικού 
καταλύματος που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
0,05. 
 
(Η) Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί 
α. Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής 
δραστηριότητας (επιφάνεια δομημένου χώρου, συνολικός αριθμός τουριστικών 
επιχειρήσεων, αριθμός υφιστάμενων κλινών).  
β. Διαμόρφωση αυστηρότερων κανόνων μορφολογίας των νέων κτισμάτων, αποκατάσταση 
κελυφών και τους, προώθηση της αναζωογόνησής εγκαταλελειμμένων και φθινόντων 
οικισμών.  
γ. Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή μη των οικισμών με ιδιαίτερη έμφαση στον 
παραδοσιακό του χαρακτήρα.  
δ. Ανάπτυξη δράσεων τοπικών συμφώνων ποιότητας (διατήρηση μορφολογικών στοιχείων 
και τοπικής αρχιτεκτονικής).  
ε. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη 
μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους.  
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στ. Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς με 
την προϋπόθεση της αξιοποίησης και ανάδειξης του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού. 
 
(Θ) Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι 
Εξασφάλιση προσβασιμότητας, επισκεψιμότητας και οργάνωσής τους, εξωραϊσμός του 
περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης δικτύων υποδομής. − 
Ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών 
τόπων – ένταξη σε πολυθεματικά δίκτυα. − Ανάδειξη και συνολική διαχείριση τοπίου. 
 
(Ι) Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα 
Οργάνωσή σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος – αξιοποίηση φυσικού και 
πολιτιστικού πλούτου σε σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική 
δραστηριότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα, μέσω της εκπόνησης 
ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία προβλέπουν συνέργειες 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, θεσμοθέτηση χωροταξικών ή και πολεοδομικών 
ρυθμίσεων, παροχή οικονομικών κινήτρων, υλοποίηση έργων τεχνικής και κοινωνικής 
υποδομής, κλπ. 
 
Θεσμικό πλαίσιο και καθεστώς (εγκεκριμένα σχέδια, παραδοσιακοί οικισμοί κλπ) 
 
Α. Παραδοσιακοί Οικισμοί 
Μεταξύ των οικισμών του Δήμου Τανάγρας δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα χαρακτηρισμένοι 
παραδοσιακοί οικισμοί.  
Β. Πολεοδομικός σχεδιασμός - Όροι δόμησης 
Το πολεοδομικό καθεστώς του Δήμου Τανάγρας, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι 
ισχύοντες όροι δόμησης στους οικισμούς του ορίζονται από μια σειρά από πολεοδομικά 
κείμενα. Αυτά είναι τα εξής: 

 Πολεοδομική Μελέτη Σχηματαρίου (ΦΕΚ 481/Δ/97). Σύμφωνα με αυτή ο οικισμός 
του Σχηματαρίου χωρίζεται σε τρεις τομείς στους οποίους και εφαρμόζονται οι εξής 
όροι δόμησης:  
α) Τομέας Ι (πυκνοδομημένα τμήματα οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923):  
Ελάχιστο πρόσωπο 15 μέτρα, Ελάχιστο εμβαδόν 300 τ.μ., Κατά παρέκκλιση τα 
οικόπεδα είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον κατά τη δημοσίευση του 
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διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 6 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ.. 
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% των οικοπέδων, Συντελεστής δόμησης 1,2 και 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 9 μέτρα. 
Β) Τομέας ΙΙ (πυκνοδομημένα τμήματα οικισμού προ του 1923): Ελάχιστο πρόσωπο 
15 μέτρα, Ελάχιστο εμβαδόν 300 τ.μ., Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα είναι άρτια και 
οικοδομήσιμα εφόσον κατά τη δημοσίευση του διατάγματος έχουν ελάχιστο 
πρόσωπο 6 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ.. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% 
των οικοπέδων, Συντελεστής δόμησης 1,0 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 
8μέτρα. 
Γ) Τομέας ΙΙΙ: Ελάχιστο πρόσωπο 15 μέτρα, Ελάχιστο εμβαδόν 400 τ.μ., Μέγιστο 
ποσοστό κάλυψης 40% των οικοπέδων, Συντελεστής δόμησης 0,6 και μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 8μέτρα. 
Επίσης ισχύουν και για τους τρεις τομείς τα εξής: α) ελάχιστη επιφάνεια κτηρίου 50 
τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα, β) πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο κτηριακό 
ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους 1,50 μέτρου. 
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Χάρτης 8: Πολεοδομική μελέτη τμήματος του οικισμού Σχηματαρίου 

 
Πηγή: ΦΕΚ 481/Δ/97  

 Σχέδιο οικισμού ΟΤΕ Δηλεσίου (ΦΕΚ 103/28-5-1969, 231/9-10-1970 και 71/13-3 -
973). Το ΦΕΚ 103/1969 ενέκρινε το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Δήλεσι και 
όριζε μέγιστο αριθμό ορόφων κτηρίων τους δύο, μέγιστο ύψος τα 8,5 μέτρα, 
μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων 30%, ελάχιστο εμβαδό τα 1.000 τ.μ., 
ελάχιστο πρόσωπο τα 30 μέτρα και ελάχιστο βάθος τα 20 μέτρα. Επίσης για τα 
οικόπεδα ίσχυε η προϋπόθεση δημιουργίας προκηπίου πλάτους 5 μέτρων και 
ελάχιστη απόσταση από τα πλάγια όρια των οικοπέδων της τάξης των 4 μέτρων. Με 
το ΦΕΚ 231/1970 εγκρίθηκε η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δηλεσίου και 
εφαρμόστηκαν σε αυτή οι ίδιοι όροι με προηγουμένως. Το ρυμοτομικό σχέδιο του 
οικισμού επεκτάθηκε επίσης με το ΦΕΚ 71/1973. Σε σχέση με τα προηγούμενα 
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τροποποιήθηκε για το σύνολο της περιοχής η ελάχιστη οικοδομήσιμη απόσταση 
από τα πλάγια όρια σε 3 μέτρα (από 4), ενώ ορίστηκε για τα κτήρια μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος πρόσοψης τα 11 μέτρα και συντελεστής δόμησης 0,6. Επίσης, 
ορίστηκαν ειδικοί όροι μεταξύ των οποίων ήταν η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
αυτόνομων κτηρίων στο ίδιο οικόπεδο (5 μέτρα). 

 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Σχηματαρίου (ΦΕΚ 607/ΑΑΠ/31-12-2010). Το εν 
λόγω σχέδιο περιλάμβανε τον αστικό και περιαστικό χώρο του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Σχηματαρίου και τους οικισμούς Σχηματάρι, Οινόη και Πλάκα 
Δηλεσίου και αφορούσε τον καθορισμό νέων προς πολεοδόμηση περιοχών, αλλά 
και την εφαρμογή ρυθμίσεων για τις θεσμοθετημένες πολεοδομημένες περιοχές. 
Για το Σχηματάρι ορίστηκαν δύο περιοχές επέκτασης (239,7 και 361,2 στρεμμάτων), 
για την Οινόη μια περιοχή (107 στρεμμάτων) με κύρια χρήση κατοικίας και 
επιτρεπόμενες χρήσεις. Ειδικά για τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 
επιτρέπονται μόνο αυτά που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών (π.χ. 
αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κλπ). Για τις περιοχές επέκτασης του 
Σχηματαρίου ορίστηκαν οι εξής όροι δόμησης: Ελάχιστο πρόσωπο αρτιότητας 15 
μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν τα 500 τ.μ.,, συντελεστής δόμησης 0,4, μέγιστο ποσοστό 
κάλυψης 40% και μέγιστο ύψος κτηρίων 8 μέτρα. Αντίστοιχα, στην περιοχή 
επέκτασης της Οινόης ορίστηκαν οι εξής όροι: Συντελεστής δόμησης 0,6 
(ανατολικά) και 0,4 (δυτικά και υφιστάμενος αραιοδομημένος οικισμός), μέγιστο 
ποσοστό κάλυψης 40%, αρτιότητα οικοπέδων 600 τ.μ. στον υφιστάμενο οικισμό και 
1.000 τ.μ. στην επέκταση, ελάχιστο πρόσωπο 15 μέτρα στην περιοχή επέκτασης και 
μέγιστο ύψος κτηρίων 7,5 μέτρα. Στις περιαστικές ζώνες Σχηματαρίου και Οινόης 
ορίζονται οι εξής όροι: αρτιότητα γηπέδου 8 στρέμματα για χρήση κατοικίας και 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις κοινωφελείς-κοινόχρηστες χρήσεις. Στη 
ζώνη γεωργικής γης επιτρέπεται η εγκατάσταση γεωργικών αποθηκών έως 50 τ.μ. 
ανά ιδιοκτησία, με μέγιστο ύψος 4,5m. Επίσης, επιτρέπεται η κατοικία με αρτιότητα 
τα 8 στρέμματα και οι πτηνο−κτηνοτροφικές μονάδες , ενώ οι νομίμως υφιστάμενες 
κατοικίες έχουν δυνατότητα επέκτασης. Στην περίπτωση της γης που εμπίπτει στον 
αρχαιολογικό χώρο της Τανάγρας οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα 
εκτελείται υπό την επίβλεψη και έγκριση της εφορείας αρχαιοτήτων.  Επίσης, 
καθορίζονται ζώνες περιοχών ειδικής προστασίας (ΠΕΠ), αλλά και οργανωμένες 
ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι ισχύοντες όροι τους (ΒΙΠΑ,  
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Ζώνη ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, Ζώνες 
ανάπτυξης χονδρεμπορίου, Ζώνη υποδοχής εκθεσιακών χώρων και 
συμπληρωματικών λειτουργιών και υπηρεσιών  κλπ). 

 
Χάρτης 9: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πρώην Δήμου Σχηματαρίου 

Πηγή: ΦΕΚ 607/ΑΑΠ/31-12-2010  
Χάρτης 10: Θεσμικό πλαίσιο δόμησης επεκτάσεων Σχηματαρίου 

Πηγή: ΦΕΚ 607/ΑΑΠ/31-12-2010 
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Χάρτης 11: Θεσμικό πλαίσιο δόμησης επεκτάσεων Οινόης 

Πηγή: ΦΕΚ 607/ΑΑΠ/31-12-2010  Χάρτης 12: Θεσμικό πλαίσιο δόμησης επεκτάσεων οικισμού ΟΤΕ Δηλεσίου 

 Πηγή: ΦΕΚ 607/ΑΑΠ/31-12-2010 
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 Οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου είναι χαρακτηρισμένοι ως οικισμοί προ του 1923 
με οριοθετημένα όρια.  

 
Πίνακας 29: Οικισμοί του Δήμου Τανάγρας προ του 1923  

Α/Α Οικισμός Αρ.πρωτ. Απόφαση 
1 Αγ.Θωμάς 4019/2-3-95 Νομαρχία Βοιωτίας 
2 Άρμα Αρχικό 3606/16-11-87 Νέο 652/14-4-92 Νομαρχία Βοιωτίας 
3 Ασωπία 3264/7-7-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
4 Δήλεσι (πλατεία) 27-8-1975 (Διανομή) Δ/νση Γεωργίας Βοιωτίας 
5 Καλλιθέα 470/10-2-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
6 Κλειδί 3138/16-7-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
7 Οινόη 2577/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
8 Οινόφυτα   
9 Πύλη 2579/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
10 Πάνακτος 2579/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
11 Πράσινο 2579/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
12 Σκούρτα 2578/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
13 Στεφάνη 2576/30-5-86 Νομαρχία Βοιωτίας 
14 Τανάγρα 3265/9-7-86 Νομαρχία Βοιωτίας 

Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Τανάγρας 2011-2014  
 Σημειώνεται, επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί η Α΄ φάση του 

πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού των Οινοφύτων. Βασικά προβλεπόμενα 
σημεία είναι η μεταφορά του νεκροταφείου στη θέση Πύργος – Νταμάρι και η 
δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στο σημείο, η δημιουργία πλατείας στο κέντρο 
του οικισμού, αλλά και χώρου διοικητικών λειτουργιών. Επίσης, προβλέπεται 
επέκταση νότια του οικισμού με αρτιότητα οικοπέδων 400 μέτρων και συντελεστή 
δόμησης 0,80. 

 Επίσης, όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό του οικισμού του Δηλεσίου 
παρατηρείται σημαντικότατη έλλειψη. Ο οικισμός, παρόλο που έχει αποφασιστεί η 
ένταξή στο σχέδιο πόλης περιοχής 2.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Δηλεσίου 
(υπ. αριθ. 312/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), μέχρι σήμερα δεν έχει 
υλοποιηθεί με όσες αρνητικές επιπτώσεις έχει αυτό για το δομημένο περιβάλλον 
(συνεχιζόμενη αυθαίρετη δόμηση, καταπάτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων κλπ) και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της 
περιοχής Δηλεσίου-Πλάκας Δηλεσίου παρουσιάζει έκταση 7.760 στρεμμάτων. 
Ωστόσο, έχει υλοποιηθεί άτυπο σχέδιο καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης 
στην περιοχή του Δηλεσίου (Δομικό Σχέδιο Περιοχής Δήλεσι – Χατζηαποστολίδη 
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Έχετε παραπλανηθεί για ακόμα μία φορά. Η απόφαση για την πολεοδόμηση 2.000 στρεμμάτων από τα τουλάχιστον 10.000 στρέμματα των 10 πολεοδομικών μελετών που εκπονήθηκαν την περίοδο 1992-2002 με χρηματοδότηση από το 2ο ΚΠΣ, εγκαταλείφθηκε με δηλώσεις σε επόμενα Δημοτικά Συμβούλια του τότε Δημάρχου κ. Γεωργίου, ο οποίος μίλησε τότε για σαλαμοποίηση την οποία δεν θα εφαρμόσει και πως θα εντάξει ολόκληρο το Δήλεσι στο Σχέδιο Πόλεως, υπόσχεση την οποία δεν τήρησε. Την ίδια τακτική εφαρμόζει και τότε αντιδήμαρχος και νυν Δήμαρχος κ. Περγάλιας ο οποίος συνεχίζει στα βήματα του προκατόχου του. Αποφεύγει κάθε συζήτηση για το θέμα των πολεοδομικών μελετών Δηλεσίου. Στους δύο ετήσιους προϋπολογισμούς του Δήμου δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ και το κυριότερο αποκρύπτονται από φορείς όπως ο δικός σας τα πραγματικά δεδομένα που κρατούν δέσμια σε υποβάθμιση τη μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό Δ.Ε Δηλεσίου.
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Αναστασία - 2010). Το εν λόγω σχέδιο δύναται να μετεξελιχθεί σε Τοπικό Σχέδιο 
Χρήσεων Γης (ΤΣΧΣ) στα πλαίσια της αξιοποίησης των νέων ευέλικτων εργαλείων 
πολεοδόμησης περιοχών. Στα πλαίσια του υφιστάμενου δομικού σχεδίου 
προτείνονται παρεμβάσεις ενίσχυσης του οδικού δικτύου π.χ. δημιουργία 
περιφερειακής οδικής παράκαμψης Δηλεσίου. Προτείνονται επίσης οι βασικές 
ζώνες χρήσεων γης. Πιο συγκεκριμένα, βάσει του τουριστικού χαρακτήρα του 
οικισμού, προτείνεται η ζώνη του Πολεοδομικού Κέντρου, περιορισμένες ζώνες 
Γενικής Κατοικίας, ζώνη Πολυλειτουργικού Κέντρου Οικιστικής Ενότητας και ζώνη 
Αμιγούς Κατοικίας. Το σχέδιο καταλήγει με την παρουσίαση του ισχύοντος 
πολεοδομικού πλαισίου για την περιοχή, εισροή ιδιαίτερα χρήσιμη στην πορεία 
προς ένα Τοπικό Σχέδιο Χρήσεων Γης.  

 
Χάρτης 13: Δομικό Σχέδιο περιοχής Δηλεσίου 

 Πηγή: Δομικό Σχέδιο Περιοχής Δήλεσι – Χατζηαποστολίδη Αναστασία - 2010  
 
Γ. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου - ΖΟΕ 
Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να αναφερθεί ότι με το ΦΕΚ 686/Δ/27-9-1988 έχει 
καθοριστεί για τις εκτός σχεδίου περιοχές των πρώην δύο πρώην Δήμων Σχηματαρίου και 
Οινοφύτων Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), η οποία ορίζει τα κατώτατα όρια κατάτμησης, 
τις χρήσεις γης και τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης στην περιοχή. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 το όριο της ΖΟΕ ορίζεται από: 

User
Επισήμανση
Το Δομικό Σχέδιο Περιοχής Δήλεσι - Χατζηαποστολίδη Αναστασία 2010, που ο ίδιος μαζί με τη σχετική έκθεση παρέδωσα στους συνεργάτες σας, δεν αποτελεί μια άτυπη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά μια πραγματική καταγραφή του περιεχομένου των 10 πολεοδομικών μελετών της περιόδου 1995-2002, που έχουν εξοφληθεί από το 2ο ΚΠΣ και ουδέποτε ολοκληρώθηκαν.Αυτό που απαιτείται σε αυτή τη φάση είναι η συνέχιση των διαδικασιών που διακόπηκαν το 2002, με αποτύπωση των αλλαγών σε σχέση με το 2002 (επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών) και ακολούθως η ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών και όλων των φάσεων απομένουν, όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία. Επισημαίνουμε και πάλι πως από την παράθεση των ελλειπών στοιχείων της έκθεσής σας μπορεί αβίαστα να θεωρηθεί πως δεν έχετε ενημερωθεί για τα πραγματικά δεδομένα των πολεοδομικών μελετών της περιόδου 1995-2002, που έχουν διακοπεί.



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Σελίδα 91 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

 Τα διοικητικά όρια των Νομών Αττικής - Βοιωτίας μέχρι αγροτικό δρόμο (περιοχή 3 
και περιοχή 1), 

 Αγροτικό δρόμο μέχρι συνάντησής του με τα διοικητικά όρια της πρώην κοινότητας 
Σχηματαρίου, 

 Τα διοικητικά όρια της κοινότητας Σχηματαρίου μέχρι συνάντησης τους με αγροτικό 
δρόμο, 

 Δρόμος Δήλεσι - Σχηματαρίου μέχρι συνάντησής τους με σιδηροδρομική γραμμή 
Αθηνών – Χαλκίδας και 

 Σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Χαλκίδας μέχρι συνάντησής της με διοικητικά όρια 
Νομού Ευβοίας. 

Σημειώνεται ότι εντός των ορίων της ΖΟΕ βρίσκεται και ο οικισμός Δηλεσίου, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται ως «περιοχή δεύτερης κατοικίας». 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 καθορίζονται οι εξής όροι και χρήσεις ανά κατηγορία περιοχής: 

 Περιοχή 1: Στην περιοχή περιλαμβάνονται εκτάσεις γεωργικής γης και δασικές 
εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 998/1979 περί προστασίας 
δασών. Στις μη δασικές εκτάσεις επιτρέπονται οι χρήσεις: τουριστικών - 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, παιδικών 
χαρών, κατασκηνώσεων και κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας. 
Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται τα 10 στρέμματα. Κατά 
παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν ελάχιστο 
εμβαδόν 4.000 τ.μ. κατά τη δημοσίευση της ΖΟΕ και καλύπτουν τα ελάχιστα όρια 
αρτιότητας (του άρθρου 1 του ΠΔ 24-05-1985). Κατά παρέκκλιση επίσης 
θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα για την ανέγερση οργανωμένων 
κατασκηνώσεων (camping), εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης έχουν ελάχιστο 
εμβαδόν 8 στρέμματα. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΦΕΚ 538/Δ/1978 και των τροποποιήσεών του (ΦΕΚ 
380/Δ/1984, 58/Δ/1985, 270/Δ/1985, 660/Δ/1986 και 61/Δ/1988). 

 Περιοχή 3: Χαρακτηρίζεται «περιοχή δεύτερης κατοικίας». Οι δασικές της εκτάσεις 
υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 998/1979 περί προστασίας δασών. Στις μη 
δασικές περιοχές απαγορεύονται οι χρήσεις: βιομηχανικών - βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων, γεωργικών και πτηνοτροφικών - γεωργοκτηνοτροφικών 

User
Επισήμανση
Στην περιοχή 3 έχουν κατασκευαστεί σειρά από δραστηριότητες που υπάγονται στις απαγορευμένες χρήσεις βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπως συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων. Θεωρείται σκόπιμη μια αναφορά σας για την ανάληψη των ευθυνών που αναλογούν στο Δήμο Τανάγρας, ώστε οι ιδιοκτήτες να πάψουν να έχουν πάνω από το κεφάλι τους τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας.
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εγκαταστάσεων και σφαγείων. Για το σύνολο της περιοχής ορίζεται κατώτατο όριο 
κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα, ενώ πιο συγκεκριμένα για την 
ανέγερση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 
στρέμματα. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ΦΕΚ 538/Δ/1978 και των τροποποιήσεών του (ΦΕΚ 380/Δ/1984, 
58/Δ/1985, 270/Δ/1985, 660/Δ/1986 και 61/Δ/1988).Η ελάχιστη απόσταση από τη 
γραμμή αιγιαλού ορίζεται σε 50 μέτρα εκτός αν ορίζεται μεγαλύτερη από άλλες 
διατάξεις. 

 Περιοχή 4: Στην περιοχή περιλαμβάνονται εκτάσεις γεωργικής γης και δασικές 
εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 998/1979 περί προστασίας 
δασών. Στις μη δασικές εκτάσεις επιτρέπονται οι χρήσεις: κατοικίας, γεωργικών 
αποθηκών, κτιρίων αποθηκών οριζοντίου ή κατακορύφου τύπου (σιλό), 
αντλιοστασίων, θερμοκηπίων, στεγάστρων, υδατοδεξαμενών, φρεάτων και κτιρίων 
και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 
ορίζεται στα 10 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα 
τα γήπεδα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ. κατά τη δημοσίευση και (με 
εξαίρεση τη χρήση της κατοικίας) πληρούν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας (ΦΕΚ 
270/Δ/1985).Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ΦΕΚ 538/Δ/1978 και της τροποποίησής του με το ΦΕΚ 270/Δ/1985. 
Εξαίρεση αποτελεί η χρήση της κατοικίας πλην της κατοικίας για την οποία η 
μέγιστη επιτρεπομένη εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια ορίζεται στα 100 τ.μ. 

Στον επόμενο χάρτη καθορίζονται τα όρια των παραπάνω περιοχών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις καθορισμού της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου. 
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Χάρτης 14: Περιοχές Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου πρώην Δήμων Σχηματαρίου και Οινοφύτων 

Πηγή: ΦΕΚ 686/Δ/27-9-1988, Νομοσκόπιο 2016  
Όπως αναφέρεται και στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Τανάγρας 
επιβάλλεται η επανεξέταση του συνόλου του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου κατά 
τρόπο ολοκληρωμένο και περιλαμβάνοντας το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων. Η 
εκπόνηση νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το σύνολο του Δήμου θα προσφέρει το 
απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο στρατηγικού επιπέδου, στο οποίο θα υπόκεινται όλες 
οιεπόμενες πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως αναπλάσεις, πολεοδομικές μελέτες, πράξεις 
εφαρμογής, αλλά καιθα διασφαλιστεί το περιβάλλον τουλάχιστον σε περιοχές που μέχρι 
στιγμής είναι παρθένες και εξαιρετικού κάλλους (π.χ. Δερβενοχώρια) κλπ. Επίσης, 
σημαντικές είναι οι προπαρασκευαστικές δράσεις επικαιροποίησης των καταγραφών της 
υφιστάμενης κατάστασης, οι οποίες και θα τροφοδοτήσουν την εκπόνηση του ΓΠΣ. 
 
Κτηριακό Δυναμικό 
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Αναλύοντας τα στατιστικά δεδομένα των κτιριακών υποδομών του Δήμου Τανάγρας για το 
έτος 2011 συμπεραίνεται ότι τα περισσότερα κτίρια  κατασκευάστηκαν μεταξύ 1971 και 
1990 (συνολικά 48,4% του κτιριακού δυναμικού). Παρατηρείται μια υστέρηση στην 
κατασκευή κτιρίων στο Δήμο, συγκριτικά με την υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτία, 
όπου το 48,1% του συνολικού κτιριακού δυναμικού ολοκληρώθηκε  μεταξύ 1946 και 1980. 
 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2011, η ΠΕ Βοιωτίας αποτελείται από 
60.501 κτίρια, 13.371 εκ των οποίων ανήκουν στο Δήμο Τανάγρας (22,1%). Ενδοδημοτικά, 
αυτά καταμερίζονται σε 5.351 στη ΔΕ Σχηματαρίου (40,0%), 4.576 στη ΔΕ Οινοφύτων 
(34,2%), 1.808 στη ΔΕ Τανάγρας (13,5%) και 1.646 στη ΔΕ Δερβενοχωρίων (12,3%). Σε όλες 
τις ΔΕ η οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει φθίνοντα ρυθμό, με καμία από αυτές να 
ξεπερνάει το 5% των συνολικών κτιρίων από το 2006 και μετά. Ωστόσο, το υψηλότερο 
ποσοστό νεότερου κτηριακού δυναμικού (κατασκευής μετά το 1986) παρατηρείται στη ΔΕ 
Σχηματαρίου (65,7% του συνόλου). Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά η ΔΕ Οινοφύτων 
(39,3%) και οι ΔΕ Δερβενοχωρίων και Τανάγρας (27,9% και 23,0%). Αντίστοιχα, σε επίπεδο 
ΔΚ/ΤΚ το υψηλότερο ποσοστό κτηριακού δυναμικού κατασκευής από το 1986 και μετά 
παρατηρείται στη ΔΚ Σχηματαρίου (65,7%). Υψηλά ποσοστά επίσης συναντούνται στη ΔΚ 
Οινοφύτων (40,7%), στις ΤΚ Κλειδιού και Σκούρτων (39,0% και 38,0% αντίστοιχα) και, τέλος, 
στην ΤΚ Αγ.Θωμά (34,4%). 
 
Πίνακας 30: Κτίρια κατά χρονική περίοδο κατασκευής στη Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και στο Δήμο Τανάγρας 

  Σύνολο Προ του 1919 
1919 - 1945 1946 -1960 1961 - 1970  1971 - 1980  1981 - 1985  1986 - 1990 1991 - 1995 1996 -2000 2001 - 2005 2006 και μετά 

Υπό κατά-σκευή 
Περιφέρεια Βοιωτίας 60.502 906 3.830 8.419 9.956 10.722 8.297 4.793 4.021 3.412 2.990 2.574 582 

100% 1.5% 6.3% 13.9% 16.5% 17.7% 13.7% 7.9% 6.6% 5.6% 4.9% 4.3% 1.0% 
Δήμος Τανάγρας 13.371 46 309 875 1.284 2.558 2.109 1.802 1.549 1.268 876 576 119 

100% 0.3% 2.3% 6.5% 9.6% 19.1% 15.8% 13.5% 11.6% 9.5% 6.6% 4.3% 0.9% 
ΔΕ Σχηματαρίου 5.351 7 42 96 220 665 808 914 944 833 506 251 65 

100% 0.1% 0.8% 1.8% 4.1% 12.4% 15.1% 17.1% 17.6% 15.6% 9.5% 4.7% 1.2% 
ΔΚ Σχηματαρίου 5.351 7 42 96 220 665 808 914 944 833 506 251 65 

100% 0.1% 0.8% 1.8% 4.1% 12.4% 15.1% 17.1% 17.6% 15.6% 9.5% 4.7% 1.2% 
ΔΕ Δερβενοχωρίων 

1.636 4 60 302 233 275 304 150 107 53 85 56 7 
100% 0.2% 3.7% 18.5% 14.2% 16.8% 18.6% 9.2% 6.5% 3.2% 5.2% 3.4% 0.4% 

ΤΚ Πύλης 687 3 20 103 103 132 147 66 46 25 22 15 5 
100% 0,4% 2,9% 15,0% 15,0% 19,2% 21,4% 9,6% 6,7% 3,6% 3,2% 2,2% 0,7% 

ΤΚ Δάφνης 115 1 1 50 35 15 10 1 0 1 1 0 0 
100% 0,9% 0,9% 43,5% 30,4% 13,0% 8,7% 0,9% 0,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 

ΤΚ Σκούρτων 542 0 35 87 66 78 70 45 54 22 52 31 2 
100% 0,0% 6,5% 16,1% 12,2% 14,4% 12,9% 8,3% 10,0% 4,1% 9,6% 5,7% 0,4% 
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ΤΚ Στεφάνης 292 0 4 62 29 50 77 38 7 5 10 10 0 
100% 0,0% 1,4% 21,2% 9,9% 17,1% 26,4% 13,0% 2,4% 1,7% 3,4% 3,4% 0,0% 

ΔΕ Οινοφύτων 4.576 24 82 291 464 1.130 784 619 434 329 184 216 19 
100% 0.5% 1.8% 6.4% 10.1% 24.7% 17.1% 13.5% 9.5% 7.2% 4.0% 4.7% 0.4% 

ΔΚ Οινοφύτων 3.410 3 20 90 325 917 666 499 361 258 116 138 17 
100% 0,1% 0,6% 2,6% 9,5% 26,9% 19,5% 14,6% 10,6% 7,6% 3,4% 4,0% 0,5% 

ΤΚ Αγίου Θωμά 930 19 43 167 105 164 112 78 66 50 52 72 2 

100% 2,0% 4,6% 18,0% 11,3% 17,6% 12,0% 8,4% 7,1% 5,4% 5,6% 7,7% 0,2% 
ΤΚ Κλειδιού 236 2 19 34 34 49 6 42 7 21 16 6 0 

100% 0,8% 8,1% 14,4% 14,4% 20,8% 2,5% 17,8% 3,0% 8,9% 6,8% 2,5% 0,0% 
ΔΕ Τανάγρας 1.808 11 125 186 367 488 213 119 64 53 101 53 28 

100% 0.6% 6.9% 10.3% 20.3% 27.0% 11.8% 6.6% 3.5% 2.9% 5.6% 2.9% 1.5% 
ΤΚ Άρματος 497 1 11 28 100 164 84 37 25 13 12 17 5 

100% 0,2% 2,2% 5,6% 20,1% 33,0% 16,9% 7,4% 5,0% 2,6% 2,4% 3,4% 1,0% 
ΤΚ Ασωπίας 570 6 67 48 117 154 55 41 14 18 29 12 9 

100% 1,1% 11,8% 8,4% 20,5% 27,0% 9,6% 7,2% 2,5% 3,2% 5,1% 2,1% 1,6% 
ΤΚ Καλλιθέας 329 1 36 40 76 71 37 16 16 7 25 4 0 

100% 0,3% 10,9% 12,2% 23,1% 21,6% 11,2% 4,9% 4,9% 2,1% 7,6% 1,2% 0,0% 
ΤΚ Τανάγρας 412 3 11 70 74 99 37 25 9 15 35 20 14 

100% 0,7% 2,7% 17,0% 18,0% 24,0% 9,0% 6,1% 2,2% 3,6% 8,5% 4,9% 3,4% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011  
Όσον αφορά στη χρήση των κτιρίων, φαίνεται πως σε σύνολο 13.371 κτιρίων του Δήμου, το 
93,4% αυτών έχουν αποκλειστικά μια χρήση, ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από αυτό της 
συνολικής περιφέρειας Βοιωτίας (86,6% σε σύνολο 60.502 κτιρίων). Η πλειοψηφία των 
κτιρίων αποκλειστικής χρήσης του Δήμου αφορούν κατοικίες (78,3%,), 1% εκκλησίες-
μοναστήρια, 3,6% εργοστάσια-εργαστήρια, 2,9% καταστήματα- γραφεία, 0,4% σταθμούς 
αυτοκινήτων, 0,3% σχολικά κτίρια, ενώ το 13,4% προορίζεται για διαφορετική χρήση. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά δεδομένα αποκλειστικής χρήσης των ΔΕ του 
Δήμου καθώς ενώ όλες οι ΔΕ αποτελούνται από κτίρια αποκλειστικής χρήσης σε ποσοστό 
άνω του 90%, η ΔΕ Τανάγρας αποτελείται από 81,5% κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, εκ των 
οποίων το 60,1% είναι κατοικίες και το 28,5% χρησιμοποιείται για άλλη χρήση. 
 
Επίσης σε επίπεδο ΔΚ/ΤΚ σημειώνεται ότι μεταξύ των κτηρίων αποκλειστικής χρήσης, το 
μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης κατοικίας σημειώνεται στη ΔΚ Σχηματαρίου (85,6%), ενώ 
αντίστοιχα υψηλά ποσοστά σημειώνονται στη ΔΚ Οινοφύτων (84,1%) και στις ΤΚ της ΔΕ 
Δερβενοχωρίων (75% στην ΤΚ Δάφνης, 73,6% στην ΤΚ Πύλης, 72,0% στην ΤΚ Σκούρτων και 
71,4% στην ΤΚ Στεφάνης). Αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης εργοστασίων-
εργαστηρίων παρατηρούνται στις ΤΚ Τανάγρας (11,2%), Άρματος (6,0%) και στη ΔΚ 
Οινοφύτων (5,4%), ενώ στη χρήση των καταστημάτων-γραφείων τα υψηλότερα ποσοστά 
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παρατηρούνται στις ΤΚ Τανάγρας και Καλλιθέας (4,7% και 4,4% αντίστοιχα) και στις ΔΚ 
Σχηματαρίου και Οινοφυτων (3,2% και 3,1% αντίστοιχα). 
 
 
Πίνακας 31: Κτίρια αποκλειστικής χρήσης κατά χρήση στο Δήμο Τανάγρας και τις Δημοτικές/Τοπικές του Κοινότητες 
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Περ.ΕνότηταΒοι
ωτίας 60.502 52.397 39.674 686 71 1.065 259 2.021 150 20 8.451 

86.6% 75.7% 1.3% 0.1% 2.0% 0.5% 3.9% 0.3% 0.0% 16.1% 
Δήμος Τανάγρας 13.371 12.486 9.780 127 2 450 42 362 44 4 1.675 

93.4% 78.3% 1.0% 0.0% 3.6% 0.3% 2.9% 0.4% 0.0% 13.4% 
ΔΕ Σχηματαρίου 5.351  

5.219 4.470 25 2 156 16 165 22 1 362 
97.5% 85.6% 0.5% 0.0% 3.0% 0.3% 3.2% 0.4% 0.0% 6.9% 

ΔΚ Σχηματαρίου 5.351  
5.219 4.470 25 2 156 16 165 22 1 362 
97.5% 85.6% 0.5% 0.0% 3.0% 0.3% 3.2% 0.4% 0.0% 6.9% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 1.636  
1.476 1.075 40 0 27 7 31 2 2 292 
90.2% 72.8% 2.7% 0.0% 1.8% 0.5% 2.1% 0.1% 0.1% 19.8% 

ΤΚ Πύλης 687  
648 477 20 0 10 5 12 1 1 122 

94.3% 73.6% 3.1% 0.0% 1.5% 0.8% 1.9% 0.2% 0.2% 73.6% 
ΤΚ Δάφνης 115  

115 86 5 0 0 0 1 0 0 23 
100% 75% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 20% 

ΤΚ Σκουρτών 542  
493 355 12 0 9 2 13 1 1 100 

91.0% 72.0% 2.4% 0.0% 1.8% 0.4% 2.6% 0.2% 0.2% 20.3% 
ΤΚ Στεφάνης 292  

220 157 3 0 8 0 5 0 0 47 
75.3% 71.4% 1.4% 0.0% 3.6% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 21.4% 

ΔΕ Οινοφύτων 4.576  
4.318 3.350 23 0 196 9 119 19 1 601 
94.4% 77.6% 0.5% 0.0% 4.5% 0.2% 2.8% 0.4% 0.0% 13.9% 

ΔΚ Οινοφύτων 3.410  
3.262 2.742 7 0 176 7 101 15 1 213 
95.7% 84.1% 0.2% 0.0% 5.4% 0.2% 3.1% 0.5% 0.0% 6.5% 

ΤΚ Αγ. Θωμά 930  
828 452 11 0 19 1 16 4 0 325 

89.0% 54.6% 1.3% 0.0% 2.3% 0.1% 1.9% 0.5% 0.0% 39.3% 
ΤΚ Κλειδιού 236  

228 156 5 0 1 1 2 0 0 63 
96.6% 68.4% 2.2% 0.0% 0.4% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 27.6% 

ΔΕ Τανάγρας 1.808  
1.473 885 39 0 71 10 47 1 0 420 
81.5% 60.1% 2.6% 0.0% 4.8% 0.7% 3.2% 0.1% 0.0% 28.5% 

ΤΚ Άρματος 497  
449 298 15 0 27 4 9 0 0 96 

90.3% 66.4% 3.3% 0.0% 6.0% 0.9% 2.0% 0.0% 0.0% 21.4% 
ΤΚ Ασωπίας 570 415 212 12 0 4 4 10 0 0 173 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Σελίδα 97 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

 72.8% 51.1% 2.9% 0.0% 1.0% 1.0% 2.4% 0.0% 0.0% 41.7% 
ΤΚ Καλλιθέας 329  

271 147 6 0 2 1 12 0 0 103 
82.4% 54.2% 2.2% 0.0% 0.7% 0.4% 4.4% 0.0% 0.0% 38.0% 

ΤΚ Τανάγρας 412  
338 228 6 0 38 1 16 1 0 48 

82.0% 67.5% 1.8% 0.0% 11.2% 0.3% 4.7% 0.3% 0.0% 14.2% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011  
Το κτιριακό δυναμικό μικτής χρήσης του Δήμου αποτελείται από 885 κτίρια και αποτελεί το 
6,6% του συνολικού δυναμικού του Δήμου, ποσοστό μειωμένο συγκριτικά με την ευρύτερη 
περιφερειακή ενότητα όπου τα κτίρια μικτής χρήσης αποτελούν το 13,4% των συνολικών 
κτιρίων. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το Δήμο Τανάγρας, 631 κτίρια έχουν ως κύρια χρήση 
την κατοικία (71,3%), 208 κατάστημα- γραφείο (23,5%), 24 εργοστάσια- εργαστήρια (2,7%) 
και 15 άλλη χρήση (1,7%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ΔΕ Σχηματαρίου όπου σε σύνολο 132 
κτιρίων μικτής χρήσης, 115 (87,1%) έχουν ως κύρια χρήση το Κατάστημα- Γραφείο, ποσοστό 
μεταξύ 6% και 20,5% στις υπόλοιπες ΔΕ. 
 
Επίσης, σε επίπεδο ΔΚ/ΤΚ σημειώνεται ότι μεταξύ των κτηρίων μικτής χρήσης, 
χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΔΚ Σχηματαρίου, στην οποία τα κτίρια με κύρια 
χρήση κατοικίας αποτελούν μόνο το 6,1% του συνόλου, ενώ αντιθέτως τα κτίρια με κύρια 
χρήση καταστημάτων-γραφείων αποτελούν τι 87,1%. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
ΔΚ/ΤΚ τα ποσοστά της κύριας χρήσης κατοικίας είναι σαφώς μεγαλύτερα των υπολοίπων 
χρήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 90-100% (ΤΚ 
Στεφάνης 100%, ΤΚ Ασωπίας 92,9%, ΤΚ Τανάγρας 91,9% και ΤΚ Καλλιθέας 91,4%).   
 
Πίνακας 32: Κτίρια μικτής χρήσης κατά χρήση στο Δήμο Τανάγρας και τις Δημοτικές/Τοπικές του Κοινότητες 
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Περ.ΕνότηταΒοι
ωτίας 60.502 8.105 6.551 5 32 72 39 1.310 3 3 90 

13.4% 80.8% 0.1% 0.4% 0.9% 0.5% 16.2% 0.0% 0.0% 1.1% 
Δήμος Τανάγρας 13.371 885 631 2 0 24 5 208 0 0 15 

6.6% 71.3% 0.2% 0.0% 2.7% 0.6% 23.5% 0.0% 0.0% 1.7% 
ΔΕ Σχηματαρίου 5.351  

132 8 0 0 4 1 115 0 0 4 
2.5% 6.1% 0.0% 0.0% 3.0% 0.8% 87.1% 0.0% 0.0% 3.0% 
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ΔΚ Σχηματαρίου 5.351  
132 8 0 0 4 1 115 0 0 4 

2.5% 6.1% 0.0% 0.0% 3.0% 0.8% 87.1% 0.0% 0.0% 3.0% 
ΔΕ Δερβενοχωρίων 1.636  

160 137 0 0 3 0 20 0 0 0 
9.8% 85.6% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

ΤΚ Πύλης 687  
39 24 0 0 2 0 13 0 0 0 

5.7% 61.5% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
ΤΚ Δάφνης 115  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0% - - - - - - - - - 

ΤΚ Σκουρτών 542  
49 41 0 0 1 0 7 0 0 0 

9.0% 83.7% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
ΤΚ Στεφάνης 292  

72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 
24.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

ΔΕ Οινοφύτων 4.576  
258 181 2 0 12 2 53 0 0 8 

5.6% 70.2% 0.8% 0.0% 4.7% 0.8% 20.5% 0.0% 0.0% 3.1% 
ΔΚ Οινοφύτων 3.410  

148 95 1 0 5 1 42 0 0 4 
4.3% 64.2% 0.7% 0.0% 3.4% 0.7% 28.4% 0.0% 0.0% 2.7% 

ΤΚ Αγ. Θωμά 930  
102 81 0 0 6 1 11 0 0 3 

11.0% 79.4% 0.0% 0.0% 5.9% 1.0% 10.8% 0.0% 0.0% 2.9% 
ΤΚ Κλειδιού 236  

8 5 1 0 1 0 0 0 0 1 
3.4% 62.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 

ΔΕ Τανάγρας 1.808  
335 305 0 0 5 2 20 0 0 3 

18.5% 91.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.6% 6.0% 0.0% 0.0% 0.9% 
ΤΚ Άρματος 497  

48 40 0 0 0 1 7 0 0 0 
9.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 14.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

ΤΚ Ασωπίας 570  
155 144 0 0 3 1 6 0 0 1 

27.2% 92.9% 0.0% 0.0% 1.9% 0.6% 3.9% 0.0% 0.0% 0.6% 
ΤΚ Καλλιθέας 329  

58 53 0 0 0 0 5 0 0 0 
17.6% 91.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

ΤΚ Τανάγρας 412  
74 68 0 0 2 0 2 0 0 2 

18.0% 91.9% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 2.7% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011  Αναλύοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, παρατηρείται πως το 96,3% αποτελούν ιδιωτικά κτίρια, 
το 3,4% δημόσια και το 0,4% μικτής χρήσης. Τα ποσοστά για το Δήμο Τανάγρας είναι 
αντίστοιχα με το 97,8% να αποτελούν ιδιωτικά κτίρια (79,9% εκ των οποίων είναι 
κατοικίες), 2,1% δημόσια (260 κτίρια) και 0,1% μικτού ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Από τα 
δημόσιας ιδιοκτησίας κτίρια, εκτός των παραδοσιακά υψηλών ποσοστών εκκλησιαστικής ή 
σχολικής χρήσης, υψηλό κρίνεται και το ποσοστό της χρήσης καταστήματος-γραφείου 
(11,2%), ενώ και το ποσοστό συνιδιοκτησίας των κτιρίων της συγκεκριμένης χρήσης είναι 
αρκετά υψηλό (35,7%).  
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Πίνακας 33: Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίων αποκλειστικής χρήσης Περ.Ενότητας Βοιωτίας και Δήμου Τανάγρας 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011  
Τέλος, το 99% των κτιρίων μικτής χρήσης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας αποτελούν 
ιδιωτικά κτίρια (81,2% εκ των οποίων έχουν ως κύρια χρήση την κατοικία), 0,8% τα δημόσια 
και μόλις 0,3% μικτό ιδιωτικό καθεστώς. Τα ιδιωτικά κτίρια μικτής χρήσης του Δήμου 
Τανάγρας αντιστοιχούν στο 99,4% του συνόλου των κτιρίων μικτής χρήσης (71,5% εκ των 
οποίων χρησιμοποιούνται κυρίως ως κατοικίες), 0,5% δημόσια και 0,3% κοινής χρήσης. 
 
Πίνακας 34: Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίων μικτής χρήσης Περ.Ενότητας Βοιωτίας και Δήμου Τανάγρας 

  Σύνολο κτιρίων αποκλ. χρήσης 
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  Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
Δημόσιο 1.761 265 632 0 11 228 172 3 11 439 

3.4% 15.0% 35.9% 0.0% 0.6% 12.9% 9.8% 0.2% 0.6% 24.9% 
Ιδιώτης 50.434 39.318 54 71 1.052 28 1.831 146 9 7.925 

96.3% 78.0% 0.1% 0.1% 2.1% 0.1% 3.6% 0.3% 0.0% 15.7% 
Και οι δύο 202 91 0 0 2 3 18 1 0 87 

0.4% 45.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.5% 8.9% 0.5% 0.0% 43.1% 
  

  Δήμος Τανάγρας 
Δημόσιο 260 16 114 0 2 38 29 1 4 56 

2.1% 6.2% 43.8% 0.0% 0.8% 14.6% 11.2% 0.4% 1.5% 21.5% 
Ιδιώτης 12.212 9.762 13 2 447 3 328 43 0 1.614 

97.8% 79.9% 0.1% 0.0% 3.7% 0.0% 2.7% 0.4% 0.0% 13.2% 
Και οι 

δύο 
14 2 0 0 1 1 5 0 0 5 

0.1% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 35.7% 0.0% 0.0% 35.7% 

  Σύνολο κτιρίων μικτής χρήσης 

Κτήρια μικτής χρήσης 
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  Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
Δημόσιο 61 23 4 0 5 3 13 0 0 13 

0.8% 37.7% 6.6% 0.0% 8.2% 4.9% 21.3% 0.0% 0.0% 21.3% 
Ιδιώτης 8.021 6.517 1 32 67 34 1.288 3 3 76 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011  
Χρήσεις γης 
 
Η μορφολογία του εδάφους της περιοχής του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζει αξιοσημείωτη 
ποικιλομορφία (παραλιακό μέτωπο, πεδινές εκτάσεις, εκτάσεις μεγαλύτερου υψομέτρου). 
Ως εκ τούτου, η περιοχή του κατηγοριοποιείται στις εξής επιμέρους ζώνες: η παραλιακή 
ζώνη, η ζώνη της πεδινής ενδοχώρας και η υψηλότερου υψομέτρου ενδοχώρα (ημιορεινή-
ορεινή). Η διάκριση αυτή επηρεάζει σαφώς τις χρήσεις γης και την παραγωγική και 
οικιστική οργάνωση.  
 
Στο σύνολο της περιοχής του Δήμου συναντούνται ορισμένα στοιχεία που λειτουργούν ως  
ανθρωπογενές χωρικό όριο και ταυτόχρονα αιτίες διακοπής της λειτουργικής συνέχειας του 
χώρου. Ένα από αυτά είναι ο οδικός άξονας του ΠΑΘΕ, ο οποίος διέρχεται το Δήμο 
χωρίζοντας το ανατολικό παραλιακό τμήμα του από τον υπόλοιπο Δήμο. Επίσης, κατά 
μήκος αυτού εκτείνονται οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις της περιοχής 
Σχηματαρίου-Οινοφύτων, οι οποίες και αυτές λειτουργούν εν μέρει αποτρεπτικά στην 
λειτουργική συνέχεια της περιοχής. Τέλος, στο ενδότερο τμήμα του Δήμου και μεταξύ των 
οικισμών Σχηματαρίου και Τανάγρας συναντάται η Αεροπορική Βάση Τανάγρας, η οποία 
και αυτή λειτουργεί αντίστοιχα για την περιοχή.  
 
Η ενδοχώρα της περιοχής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγικής 
δραστηριότητας της περιοχής. Σε αυτήν συναντούνται πέραν των βιομηχανικών 
συγκεντρώσεων, σημαντικές εκτάσεις χρησιμοποιούμενες για την καλλιέργεια τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων. Οι σημερινές τάσεις υποδεικνύουν ότι υπάρχει δυνατότητα 
διατήρησης και σχετικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα που ήδη 
παρατηρούνται στην περιοχή, στα πλαίσια της τροφοδότησης της τουριστικής ζήτησης της 

99.0% 81.2% 0.0% 0.4% 0.8% 0.4% 16.1% 0.0% 0.0% 0.9% 
Και οι δύο 23 11 0 0 0 2 9 0 0 1 

0.3% 47.8% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 39.1% 0.0% 0.0% 4.3% 
  

  Δήμος Τανάγρας 
Δημόσιο 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 

0.5% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 
Ιδιώτης 880 629 0 0 24 5 208 0 0 14 

99.4% 71.5% 0.0% 0.0% 2.7% 0.6% 23.6% 0.0% 0.0% 1.6% 
Και οι 

δύο 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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ευρύτερης περιοχής και της αγοράς των Αθηνών. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό 
ρόλο θα διαδραματίσει η προστασία του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες και ειδικότερα από την υποβάθμισή του λόγω της ρύπανσης και της 
βιομηχανικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
καθοριστικής σημασίας η αναδιοργάνωση και εξυγίανση της βιομηχανικής δραστηριότητας. 
Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην εκ νέου διαμόρφωση ανταγωνιστικής ταυτότητας 
για τα προϊόντα της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους και δύναται να 
συνδυαστούν με δράσεις προώθησης της τυποποίησης και μεταποίησης της. Στα πλαίσια 
αυτά είναι επίσης σημαντική η προώθηση ενεργειών πιστοποίησης των προϊόντων και της 
δημιουργίας ενός brand τοπικών προϊόντων. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν οι 
δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. γαστρονομικού τουρισμού, 
αγροτουρισμού), στα πλαίσια της αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας, 
του παραλιακού μετώπου και των ροών ημερήσιας επισκεψιμότητας.  
 
Πίνακας 35 Κατανομή της έκτασης του Δήμου Τανάγρας σε γενικευμένες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης (σε χιλιάδες στρέμματα) 

  Σύνολο εκτάσεων Καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις 
Βοσκότοποι Δάση Εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά 

Εκτάσεις οικισμών (κτίρια, δρόμοι, κλπ.) 

Άλλες εκτάσεις 

Νομός Βοιωτίας 2.953 1.304 299 1.256 27 31 35 
100% 44,2% 10,1% 42,5% 0,9% 1,1% 1,2% 

Δήμος Τανάγρας 460,3 237,2 23,1 188,0 0,0 11,3 0,7 
100% 51,5% 5,0% 40,8% 0,0% 2,5% 0,2% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 222,1 58,4 14,8 147,9 0,0 0,5 0,6 
100% 26,3% 6,6% 66,6% 0,0% 0,2% 0,3% 

ΔΕ Οινοφύτων 77,2 57,8 4,2 12,7 0,0 2,3 0,1 
100% 74,9% 5,5% 16,5% 0,0% 2,9% 0,2% 

ΔΕ Σχηματαρίου 37,4 27,5 0,0 4,7 0,0 5,2 0,0 
100% 73,4% 0,0% 12,6% 0,0% 14,0% 0,0% 

ΔΕ Τανάγρας 123,6 93,5 4,1 22,6 0,0 3,3 0,1 
100% 75,7% 3,3% 18,3% 0,0% 2,7% 0,0% 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001) 
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Πίνακας 36 Κατανομή της έκτασης του Δήμου Τανάγρας στις βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης (σε χιλιάδες στρέμματα) 
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Νομός Βοιωτίας 2.953,3 836,0 171,8 2,1 246,9 49,8 296,3 231,2 126,3 898,7 32,3 27,3 0,0 0,1 17,4 2,9 11,0 3,2 0,0 
100% 28,3% 5,8% 0,1% 8,4% 1,7% 10,0% 7,8% 4,3% 30,4% 1,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,6% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 

Δήμος Τανάγρας 460,3 130,7 22,6 0,0 22,6 0,5 83,9 44,2 27,6 116,2 0,3 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0 7,5 0,4 0,0 
100% 28,4% 4,9% 0,0% 4,9% 0,1% 18,2% 9,6% 6,0% 25,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 1,6% 0,1% 0,0% 

ΔΕ Δερβενοχωρίων 222,1 21,6 3,7 0.0 14,5 0,3 33,0 39,5 26,6 81,8 0,3 0.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0,2 0.0 
100% 9,7% 1,7% 0,0% 6,5% 0,1% 14,9% 17,8% 12,0% 36,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

ΔΕ Οινοφύτων 77,2 23,5 8,7 0.0 4,2 0,0 25,6 4,3 0.0 8,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0,9 1,0 0,3 0,1 0.0 
100% 30,4% 11,3% 0,0% 5,5% 0,0% 33,2% 5,6% 0,0% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,4% 0,4% 0,2% 0,0% 

ΔΕ Σχηματαρίου 37,4 9,5 2,2 0.0 0.0 0,0 15,8 0.0 0,6 4,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5 0.0 4,7 0.0 0.0 
100% 25,3% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,2% 0,0% 1,6% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 

ΔΕ Τανάγρας 123,6 76,1 7,9 0.0 3,9 0,2 9,5 0,4 0,4 21,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,9 0.0 2,4 0,1 0.0 
100% 61,6% 6,4% 0,0% 3,2% 0,1% 7,7% 0,3% 0,3% 17,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001) 
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Χάρτης 15 Καλύψεις γης Δήμου Τανάγρας 

 Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Συγκοινωνίες εξυπηρέτησης (Οδικές – Θαλάσσιες – Αεροπορικές) 
 
Οι κάτοικοι και επισκέπτες του Δήμου Τανάγρας εξυπηρετούνται, κυρίως, μέσω οδικών, 
αλλά και σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Οι υπόλοιπες μορφές μετακίνησης εκτελούνται 
εμμέσως, καθώς η απόσταση τόσο από το λιμάνι της Ραφήνας (θαλάσσιες μετακινήσεις), 
όσο και από το Αεροδρόμιο των Σπάτων (αεροπορικές μετακινήσεις) είναι ιδιαίτερα μικρή 
καλύπτοντας τις ανάγκες μετακίνησης, τόσο προς τα νησιά του Αιγαίου όσο και προς 
άλλους προορισμούς.  
 
Οι οδικές συγκοινωνίες, οι οποίες εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους, όσο και τους 
επισκέπτες της περιοχής πραγματοποιούνται από το ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών ΑΕ, το οποίο 
αποτελεί ένα από τα 61 συνολικά ΚΤΕΛ της χώρας (εξυπηρετούν συνολικά 180 εκ. επιβάτες 
ετησίως). Το τοπικό ΚΤΕΛ εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τους οικισμούς της περιοχής του 
Δήμου (Τανάγρα, Σχηματάρι, Καλλιθέα, Ασωπία, Αγ.Θωμάς, Δερβενοχώρια κλπ) με τη Θήβα 
και από εκεί εμμέσως με την Αθήνα. Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας, 
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εκτός από την μετακίνηση επιβατών, το ΚΤΕΛ αναλαμβάνει, επίσης, την μεταφορά δεμάτων 
από και προς Θήβα, Αθήνα, Κόρινθο και Θεσσαλονίκη. Επίσης, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των νεοσύλλεκτων στρατιωτών του Κ.Ε.Π.Β., των συγγενών τους και των 
αδειούχων οπλιτών, δρομολογεί λεωφορεία προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη (με ενδιάμεσες 
στάσεις σε σημεία που εξυπηρετούν τους επιβάτες).Τα τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ που 
εξυπηρετούν το Δήμο Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
 
Πίνακας 37: Δρομολόγια ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν το Δήμο Τανάγρας 

Δρομολόγια Ημέρες 
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ 

Σχηματάρι-Αγ.Θωμάς-Κλειδί 
6:45 + + + + +   

13:45 + + + + +   
Κλειδί - Αγ.Θωμάς- Κλειδί 

7:15 + + + + +   
14:00 + + + + +   

Θήβα-Τανάγρα-Σχηματάρι 
6:00 + + + + + +  

12:55 + + + + +   
14:15 + + + + + +  
14:30       + 

Σχηματάρι-Τανάγρα-Θήβα 
8:00 + + + + + +  

15:00 + + + + + +  
Άρμα – Ελαιών – Θήβα 

8:10 + + + + +   
Θήβα – Ελαιών – Άρμα 

12:55 + + + + +   
Θήβα – Ασωπία 

6:00 + + + + +   
12:15 + + + + +   
14:15 + + + + + +  
14:30       + 

Ασωπία - Θήβα 
7:20 + + + + +   
8:30 + + + + + +  

15:30 + + + + + +  
Θήβα - Καλλιθέα 

6:00 + + + + +   
12:15 + + + + +   
14:15 + + + + + +  
14:30       + 

Καλλιθέα - Θήβα 
8:40 + + + + + +  

15:40 + + + + + +  
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Θήβα - Νεοχώρι - Παναγία 
11:30 + + + + +   
12:30 + + + + +   
14:30 + + + + + +  
20:30 + + + + + + + 

Παναγία – Νεοχώρι- Θήβα 
7:00 + + + + +   
9:00      + + 

15:00 + + + + +   
16:00      + + 

Θήβα-Δερβενοχώρια 
7:00 + + + + +   

12:30 + + + + +   
Δερβενοχώρια-Θήβα 

8:15 + + + + +   
13:30 + + + + +   

Πηγή: ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών 2016 
 
Γενικά, το επίπεδο εξυπηρέτησης του Δήμου από τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ κρίνεται, σχετικά 
ικανοποιητικό, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των παρεχόμενων δρομολογίων, αλλά 
και γενικότερα τις δυνατότητες σύνδεσης με άλλους οικισμούς της περιοχής, αλλά και τα 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Θήβα και Αθήνα). Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι ο αριθμός των δρομολογίων εξαρτάται άμεσα από τον εξυπηρετούμενο 
πληθυσμό και άρα την συνεπαγόμενη μεταφορική ζήτηση. Ωστόσο, η έλλειψη στάσης των 
δρομολογίων με συγκεκριμένους οικισμούς της περιοχής(π.χ. Οινόφυτα) έχει δημιουργήσει 
σημαντικότατο ζήτημα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην 
εθνική για να εξυπηρετηθούν, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα. 
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα διέλευσης των λεωφορείων του 
ΚΤΕΛ και από άλλους οικισμούς, που δεν εξυπηρετούνται, με τα Οινόφυτα να αποτελούν 
προτεραιότητα. 
 
Ωστόσο, η εξυπηρέτηση της περιοχής για τη σύνδεσή της με άλλες περιοχές της χώρας είναι 
επίσης δυνατή μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου που διέρχεται από την περιοχή και τους 
σταθμούς της Οινόης, των Οινοφύτων, του Σχηματαρίου, της Τανάγρας και του Δηλεσίου. 
Από το σταθμό διέρχεται το σύνολο των δρομολογίων που συνδέουν Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη (Αθήνα-Οινόφυτα-Οινόη-Τανάγρα-Θες/νίκη), τα οποία είναι αρκετά 
ημερησίως και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το 
βράδυ), καθιστώντας την σύνδεση με την Αθήνα ιδιαίτερα εύκολη ακόμα και για λόγους 
καθημερινής εργασίας. Μάλιστα, η σχετική χρονοαπόσταση (Αθήνα-Οινόη) υπολογίζεται σε 
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περίπου 1 ώρα (αναλόγως της αμαξοστοιχίας). Επίσης, η περιοχή του Δήμου έχει άμεση 
σιδηροδρομική σύνδεση με την Χαλκίδα, μέσω των δρομολογίων που συνδέουν Αθήνα-
Οινόφυτα-Οινόη-Σχηματάρι-Δήλεσι-Χαλκίδα. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι σημαντική κρίνεται η προώθηση της εκτέλεσης έργων λειτουργικής 
αναβάθμισης του σταθμού της Οινόης. Επίσης, η δημιουργία μιας επιπλέον στάσης στα 
Οινόφυτα θα συνέβαλε καθοριστικά στην βελτίωση της άμεσης προσβασιμότητας της 
περιοχής.  
 
Οδικό Δίκτυο 
 
Το οδικό δίκτυο που διατρέχει και εξυπηρετεί τις οδικές μετακινήσεις και μεταφορές του 
Δήμου προς την ευρύτερη περιοχή και την υπόλοιπη Ελλάδα κατηγοριοποιείται στις εξής 
κατηγορίες: 
 

- Δίκτυο Διεθνούς/Εθνικής Σημασίας: Περιλαμβάνεται το τμήμα της Εθνικής οδού 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) που διέρχεται από το Δήμο. Επίσης, 
Διεθνούς/Εθνικής Σημασίας χαρακτηρίζεται και το οδικό τμήμα που συνδέει το 
Σχηματάρι με τη Χαλκίδα (ΠΑΘΕ-Χαλκίδα). 

- Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: Περιλαμβάνονται οι οδοί α) Σχηματάρι – 
Παραλία Αυλίδος – όρια Νομών Βοιωτίας και Εύβοιας, β) ΠΕΟ Αθηνών-Λαμίας – 
Νεοχωράκι Θηβών – Καλλιθέα – Ασωπία – Τανάγρα – Σχηματάρι, γ) ΕΟ Αθηνών-
Λαμίας – Οινόη – Αγ.Θωμάς – Κλειδί – Σκούρτα – Στεφάνη, δ) ΕΟ Θηβών-Χαλκίδας – 
Άρμα – Τανάγρα, ε) Πύλη – Πάνακτος – όρια Νομού Αττικής προς Οινόη και στ) 
Νεοχωράκι Θηβών – Δάφνη – Πύλη – όρια Νομού προς Φυλή. 

- Το Δημοτικό οδικό δίκτυο εντός των οικισμών. 
- Το μη χαρακτηρισμένο δίκτυο συνδετήριων οδών μεταξύ των οικισμών του Δήμου. 
- Το αγροτικό δίκτυο και οι τοπικές οδοί εντός των οικισμών.  

 
Σε γενικές γραμμές, εκτός των οδών Διεθνούς/Εθνικής Σημασίας, το υπόλοιπο οδικό δίκτυο 
χρήζει σημειακών παρεμβάσεων και βελτιώσεων ασφαλείας των μετακινήσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, παρόλες τις ενέργειες βελτίωσης που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, κρίνεται ότι 
το Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο (ιδιαίτερα της ενδοχώρας) απαιτεί την υλοποίηση 
επιπλέον έργων βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών, σήμανσης και φωτισμού. Όσον 
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αφορά το αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο, αυτό κρίνεται ικανοποιητικό τόσο ως προς 
τα χαρακτηριστικά του όσο και ως προς την πυκνότητά του. Το μεγαλύτερο τμήμα του 
δημοτικού δικτύου είναι ασφαλτοστρωμένο, ενώ το αγροτικό δίκτυο συντηρείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
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Πίνακας 38 Χιλιομετρικές αποστάσεις και χρονοαπόσταση μεταξύ των οικισμών του Δήμου Τανάγρας 
Θέση Δάφνη Πύλη Σκούρτα Πάνακτο Στεφάνη Δήλεσι Οινόφυτα Αγ.Θωμάς Κλειδί Οινόη Άρμα Ασωπία Καλλιθέα Τανάγρα Σχηματάρι 

Δάφνη - 10,0 χλμ (12 λεπτά) 15,1 χλμ (17 λεπτά) 12,7 χλμ (16 λεπτά) 16,8 χλμ (18 λεπτά) 39,8 χλμ (49 λεπτά) 35,1 χλμ (43 λεπτά) 26,6 χλμ (32 λεπτά) 25,1 χλμ (30 λεπτά) 24,4 χλμ (27 λεπτά) 23,1 χλμ (33 λεπτά) 21,0 χλμ (32 λεπτά) 15,6 χλμ (25 λεπτά) 13,5 χλμ (20 λεπτά) 37,1 χλμ (44 λεπτά) 
Πύλη 10,0 χλμ (12 λεπτά) - 6,0 χλμ (7 λεπτά) 2,6 χλμ (4 λεπτά) 7,6 χλμ (8 λεπτά) 30,6 χλμ (39 λεπτά) 26,0 χλμ (33 λεπτά) 17,5 χλμ (23 λεπτά) 15,9 χλμ (20 λεπτά) 11,6 χλμ (18 λεπτά) 33,5 χλμ (40 λεπτά) 24,7 χλμ (34 λεπτά) 25,4 χλμ (36 λεπτά) 4,9 χλμ (13 λεπτά) 27,9 χλμ (35 λεπτά) 
Σκούρτα 15,1 χλμ (17 λεπτά) 6,0 χλμ (7 λεπτά) - 8,5 χλμ (11 λεπτά) 4,4 χλμ (6 λεπτά) 24,9 χλμ (34 λεπτά) 20,2 χλμ (28 λεπτά) 11,7 χλμ (17 λεπτά) 10,2 χλμ (15 λεπτά) 17,5 χλμ (25 λεπτά) 27,8 χλμ (34 λεπτά) 19,0 χλμ (29 λεπτά) 24,1 χλμ (34 λεπτά) 7,3 χλμ (13 λεπτά) 22,2 χλμ (29 λεπτά) 
Πάνακτο 12,7 χλμ (16 λεπτά) 2,6 χλμ (4 λεπτά) 8,5 χλμ (11 λεπτά) - 5,1 χλμ (7 λεπτά) 33,2 χλμ (43 λεπτά) 28,5 χλμ (37 λεπτά) 20,0 χλμ (27 λεπτά) 18,5 χλμ (24 λεπτά) 9,0 χλμ (14 λεπτά) 36,1 χλμ (44 λεπτά) 27,2 χλμ (38 λεπτά) 27,9 χλμ (39 λεπτά) 7,4 χλμ (16 λεπτά) 30,5 χλμ (38 λεπτά) 
Στεφάνη 16,8 χλμ (18 λεπτά) 7,6 χλμ (8 λεπτά) 4,4 χλμ (6 λεπτά) 5,1 χλμ (7 λεπτά) - 29,1 χλμ (38 λεπτά) 24,4 χλμ (32 λεπτά) 15,9 χλμ (22 λεπτά) 14,4 χλμ (19 λεπτά) 23,1 χλμ (28 λεπτά) 32,0 χλμ (39 λεπτά) 23,1 χλμ (33 λεπτά) 28,3 χλμ (39 λεπτά) 11,5 χλμ (18 λεπτά) 26,4 χλμ (33 λεπτά) 
Δήλεσι 39,8 χλμ (49 λεπτά) 30,6 χλμ (39 λεπτά) 24,9 χλμ (34 λεπτά) 33,2 χλμ (43 λεπτά) 29,1 χλμ (38 λεπτά) - 6,2 χλμ (10 λεπτά) 14,0 χλμ (21 λεπτά) 15,5 χλμ (22 λεπτά) 6,8 χλμ (11 λεπτά) 21,2 χλμ (25 λεπτά) 23,4 χλμ (28 λεπτά) 28,3 χλμ (33 λεπτά) 21,9 χλμ (31 λεπτά) 8,6 χλμ (13 λεπτά) 
Οινόφυτα 35,1 χλμ (43 λεπτά) 26,0 χλμ (33 λεπτά) 20,2 χλμ (28 λεπτά) 28,5 χλμ (37 λεπτά) 24,4 χλμ (32 λεπτά) 6,2 χλμ (10 λεπτά) - 9,2 χλμ (15 λεπτά) 10,6 χλμ (16 λεπτά) 3,8 χλμ (6 λεπτά) 16,2 χλμ (22 λεπτά) 17,4 χλμ (24 λεπτά) 22,5 χλμ (30 λεπτά) 17,1 χλμ (25 λεπτά) 7,3 χλμ (11 λεπτά) 
Αγ.Θωμάς 26,6 χλμ (32 λεπτά) 17,5 χλμ (23 λεπτά) 11,7 χλμ (17 λεπτά) 20,0 χλμ (27 λεπτά) 15,9 χλμ (22 λεπτά) 14,0 χλμ (21 λεπτά) 9,2 χλμ (15 λεπτά) - 2,1 χλμ (6 λεπτά) 7,8 χλμ (11 λεπτά) 16,7 χλμ (22 λεπτά) 10,9 χλμ (20 λεπτά) 16,1 χλμ (26 λεπτά) 8,6 χλμ (14 λεπτά) 11,1 χλμ (16 λεπτά) 
Κλειδί 25,1 χλμ (30 λεπτά) 15,9 χλμ (20 λεπτά) 10,2 χλμ (15 λεπτά) 18,5 χλμ (24 λεπτά) 14,4 χλμ (19 λεπτά) 15,5 χλμ (22 λεπτά) 10,6 χλμ (16 λεπτά) 2,1 χλμ (6 λεπτά) - 9,2 χλμ (12 λεπτά) 18,1 χλμ (23 λεπτά) 8,9 χλμ (15 λεπτά) 14,1 χλμ (20 λεπτά) 7,4 χλμ (13 λεπτά) 12,5 χλμ (17 λεπτά) 
Οινόη 24,4 χλμ (27 λεπτά) 11,6 χλμ (18 λεπτά) 17,5 χλμ (25 λεπτά) 9,0 χλμ (14 λεπτά) 23,1 χλμ (28 λεπτά) 6,8 χλμ (11 λεπτά) 3,8 χλμ (6 λεπτά) 7,8 χλμ (11 λεπτά) 9,2 χλμ (12 λεπτά) - 15,0 χλμ (19 λεπτά) 16,2 χλμ (21 λεπτά) 21,4 χλμ (26 λεπτά) 15,9 χλμ (21 λεπτά) 4,1 χλμ (7 λεπτά) 
Άρμα 23,1 χλμ (33 λεπτά) 33,5 χλμ (40 λεπτά) 27,8 χλμ (34 λεπτά) 36,1 χλμ (44 λεπτά) 32,0 χλμ (39 λεπτά) 21,2 χλμ (25 λεπτά) 16,2 χλμ (22 λεπτά) 16,7 χλμ (22 λεπτά) 18,1 χλμ (23 λεπτά) 15,0 χλμ (19 λεπτά) - 9,7 χλμ (11 λεπτά) 7,5 χλμ (9 λεπτά) 24,7 χλμ (32 λεπτά) 13,5 χλμ (18 λεπτά) 
Ασωπία 21,0 χλμ (32 λεπτά) 24,7 χλμ (34 λεπτά) 19,0 χλμ (29 λεπτά) 27,2 χλμ (38 λεπτά) 23,1 χλμ (33 λεπτά) 23,4 χλμ (28 λεπτά) 17,4 χλμ (24 λεπτά) 10,9 χλμ (20 λεπτά) 8,9 χλμ (15 λεπτά) 16,2 χλμ (21 λεπτά) 9,7 χλμ (11 λεπτά) - 5,5 χλμ (7 λεπτά) 16,1 χλμ (27 λεπτά) 15,7 χλμ (22 λεπτά) 
Καλλιθέα 15,6 χλμ (25 λεπτά) 25,4 χλμ (36 λεπτά) 24,1 χλμ (34 λεπτά) 27,9 χλμ (39 λεπτά) 28,3 χλμ (39 λεπτά) 28,3 χλμ (33 λεπτά) 22,5 χλμ (30 λεπτά) 16,1 χλμ (26 λεπτά) 14,1 χλμ (20 λεπτά) 21,4 χλμ (26 λεπτά) 7,5 χλμ (9 λεπτά) 5,5 χλμ (7 λεπτά) - 21,5 χλμ (33 λεπτά) 20,9 χλμ (27 λεπτά) 
Τανάγρα 13,5 χλμ (20 λεπτά) 4,9 χλμ (13 λεπτά) 7,3 χλμ (13 λεπτά) 7,4 χλμ (16 λεπτά) 11,5 χλμ (18 λεπτά) 21,9 χλμ (31 λεπτά) 17,1 χλμ (25 λεπτά) 8,6 χλμ (14 λεπτά) 7,4 χλμ (13 λεπτά) 15,9 χλμ (21 λεπτά) 24,7 χλμ (32 λεπτά) 16,1 χλμ (27 λεπτά) 21,5 χλμ (33 λεπτά) - 19,1 χλμ (26 λεπτά) 
Σχηματάρι 37,1 χλμ (44 λεπτά) 27,9 χλμ (35 λεπτά) 22,2 χλμ (29 λεπτά) 30,5 χλμ (38 λεπτά) 26,4 χλμ (33 λεπτά) 8,6 χλμ (13 λεπτά) 7,3 χλμ (11 λεπτά) 11,1 χλμ (16 λεπτά) 12,5 χλμ (17 λεπτά) 4,1 χλμ (7 λεπτά) 13,5 χλμ (18 λεπτά) 15,7 χλμ (22 λεπτά) 20,9 χλμ (27 λεπτά) 19,1 χλμ (26 λεπτά) - 

Πηγή:Google Maps, 2016 



                                                                                       

1.6 Τα βασικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Τανάγρας 
 Ο Δήμος Τανάγρας, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία εδαφών. 
Στην έκτασή του συναντούνται ορεινοί όγκοι, λοφώδεις και πεδινές εκτάσεις, ενώ διαθέτει 
επίσης παραλιακό μέτωπο. Ειδικότερα, στο νότιο τμήμα του Δήμου συναντάται το οροπέδιο 
των Δερβενοχωρίων, το οποίο περιβάλλεται από κορυφές σημαντικού υψομέτρου και 
αποτελεί φυσική συνέχεια του όρους της Πάρνηθας και αρχή του όρους Κιθαιρώνα. Στο 
οροπέδιο συναντάται το ρέμα Μπιθοσακούλι, ενώ στην ευρύτερη περιοχή συναντάται και 
το κανάλι του Μόρνου. Και τα δύο καταλήγουν στον Ασωπό ποταμό και την κοιλάδα του. Η 
κοιλάδα οριοθετείται από τους λόφους Τευμησσού και Κυρηκείου (με μέγιστο υψόμετρο 
500 μέτρα) και τη διαχωρίζουν από το Μεσσάπιο πεδίο, το οποίο με τη σειρά του 
οριοθετείται βόρεια από τον άξονα του ΠΑΘΕ και τους λόφους της Ριτσώνας, ενώ προς τα 
ανατολικά εκτείνεται μέχρι το αεροδρόμιο της Τανάγρας και τον κάμπο των Οινοφύτων. Με 
τη σειρά του ο κάμπος οριοθετείται βορειοανατολικά από τους λόφους του Δηλεσίου 
(υψόμετρο 155 μέτρων) και την ΠΑΘΕ και διέρχεται από τον Ασωπό, ενώ μεγαλύτερα 
υψόμετρα συναντούνται στις περιοχές νότια του.   
 
Όσον αφορά την χλωρίδα της περιοχής του Δήμου σημειώνεται ότι στην παραλιακή του 
ζώνη κυριαρχεί η χαλέπιος πεύκη και τα αρμυρίκια. Αντίστοιχα, στις πεδινές περιοχές του 
Δήμου συναντούνται σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελιών, σιτηρών, 
κηπευτικών και ελιών, ενώ η άγρια χλωρίδα της περιλαμβάνει επίσης πεύκη, συστάδες 
δρυός, πικροδάφνες, ιτιές και λυγαριές. Τέλος, στις εκτάσεις μεσαίου και μεγαλύτερου 
υψομέτρου συναντούνται εκτός των προηγουμένων αγριελιές, σκίνα, πουρνάρια και  
κουμαριές. Στα είδη της πανίδας που συναντούνται στην περιοχή περιλαμβάνονται 
αλεπούδες, τσακάλια, ασβοί, νυφίτσες, ερπετά, λαγοί αλλά και ελάφια. Μάλιστα, στην 
περιοχή των Δερβενοχωρίων παρατηρείται ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός ελαφιών, τα 
οποία έχουν μετακινηθεί από την Πάρνηθα λόγω πρόσφατων πυρκαγιών, προκαλώντας 
συχνά καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες. 
 
Οι εκτάσεις του Δήμου ανήκουν στο 7ο Υδατικό Διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας και στην υδρολογική λεκάνη του ποτάμιου συστήματος του Δηλεσίου, έχοντας 
άμεση επικοινωνία με τους υδροφορείς του Βοιωτικού Ασωπού. Το κλίμα της περιοχής 
χαρακτηρίζεται Μεσογειακό-Ηπειρωτικό (θερινές περιόδους ανομβρίας και υψηλών 
θερμοκρασιών). Η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής είναι περίπου 17-18 βαθμοί 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σελίδα 110 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

Κελσίου, ενώ η μέση ετήσια υγρασία 67%. Επίσης, η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται 
στα 475 μμ, με ξηρότερο μήνα τον Ιούλιο, ενώ ετησίως οι ημέρες με χιονόπτωση 
ανέρχονται μόλις στις 0,5. Σημειώνεται ότι, βάσει παλαιότερων υδρολογικών μελετών, έχει 
σημειωθεί σημαντική υποβάθμιση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα λόγω 
υπεράντλησης υδάτων για λόγους άρδευσης. 
 
Περιβαλλοντικές πιέσεις  
 
Σε γενικές γραμμές η περιοχή υφίσταται περιβαλλοντικές πιέσεις από την ήδη 
διαμορφωμένη έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα της περιοχής, η οποία έχει ήδη 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον, τον υπόγειο υδροφορέα, αλλά ίσως και την 
πρωτογενή παραγωγή και την ποιότητα των τοπικά παραγόμενων προϊόντων.  
 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η περιοχή δέχεται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις 
λόγω της ασκούμενης βιομηχανικής δραστηριότητας σε αυτή. Μάλιστα, η δραστηριότητα 
αυτή δεν είναι με κανένα τρόπο οργανωμένη παρά μόνο διάσπαρτη, όπως προαναφέρθηκε 
και στην ενότητα των χωροταξικών-πολεοδομικών δεδομένων, καθώς δεν υπάρχει 
θεσμοθετημένη χωροθέτηση επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην οργανώνεται η 
λειτουργία της και να σημειώνεται έλλειψη των απαραίτητων υποδομών περιβαλλοντικής 
προστασίας. Τα παράγωγα της βιομηχανικής δραστηριότητας (υγρά ή άλλα παραπροϊόντα) 
καταλήγουν στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα α) επηρεάζοντας την κατανάλωση 
οξυγόνου των νερών (οργανική ρύπανση λόγω των βιομηχανιών τροφίμων), β) εντείνοντας 
φαινόμενα ευτροφισμού των υδάτων (ρύπανση με θρεπτικά από βιομηχανίες λιπασμάτων) 
και γ) ρυπαίνοντας με βαρέα μέταλλα (από χημικές βιομηχανίες). Σημειώνεται ότι βάσει 
σχετικής χημικής ανάλυσης που εκπονήθηκε το 2011 εμφανίστηκαν σε συγκεκριμένα 
σημεία λήψης υδάτων υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου και 
μολύβδου). Μάλιστα, η συγκέντρωση χρωμίου σημειακά ανήλθε μέχρι και 2.580 mg/l(με το 
όριο για τα πόσιμα ύδατα να είναι 50mg/l). Παρόλα αυτά, σημειώνεται, επίσης, ότι βάσει 
σχετικών χημικών αναλύσεων που έγιναν από το ΥΠΑΑΤ στα παραγόμενα κηπευτικά 
προϊόντα της περιοχής δεν εμφανίστηκαν στα προϊόντα αυτά σημαντικές συγκεντρώσεις 
βαρέων μετάλλων, αν και η ημερήσια επιτρεπτέα λήψη μετάλλων διαφέρει από οργανισμό 
σε οργανισμό αναλόγως π.χ. της ηλικίας. Συμπεραίνεται ότι η κατάσταση χρήζει συνεχούς 
παρακολούθησης και αντιμετώπισης.  
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Εκτός όμως της βιομηχανικής ρύπανσης, επιβάρυνση επίσης προκύπτει από την γεωργική 
παραγωγή και την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Τα 
συγκεκριμένα προϊόντα καταλήγουν επίσης στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της 
περιοχής, τα οποία και υποβαθμίζουν σε κρίσιμο βαθμό. Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι 
υποβάθμιση προκύπτει, επίσης, από τις εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές (όπως π.χ. 
εκτεταμένη χρήση γεωργικών μηχανημάτων και υπεράντληση υδάτων για άρδευση) και τις 
σχετικές επιπτώσεις τους. 
 
Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις δύο παραλίες δειγματοληψίας της ευρύτερης 
περιοχής του Δηλεσίου (Δήλεσι και Πλάκα Δηλεσίου) κρίνεται διαχρονικά εξαιρετική (2012-
2014). Πιο συγκεκριμένα, τόσο η παραλία του Δηλεσίου (GRBW079147152) όσο και η 
παραλία της Πλάκας Δηλεσίου (GRBW079147151) αναφέρεται ότι, σύμφωνα με έρευνες της 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, κατέχουν διαχρονικά εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Μάλιστα, 
η δεύτερη κατείχε Γαλάζια Σημαία, για το έτος 2014, καλύπτοντας στοιχεία οργάνωσης της 
ακτής, ασφάλειας επισκεπτών και προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, και οι δύο 
υφίσταται δυνητικές πιέσεις λόγω της έλλειψης αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων του Δηλεσίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει περιστασιακά σε 
εισροή αυξημένου οργανικού, θρεπτικού και μικροβιακού φορτίου και σε φαινόμενα 
ευτροφισμού και θολότητας των υδάτων. Επίσης, εκατέρωθεν της ακτής εντοπίζονται 
εκβολές αγωγών μεταφοράς ομβρίων, οι επιφανειακές απορροές των οποίων είναι δυνατόν 
να είναι επιβαρυμένες με τοξικές ουσίες (πετρελαιοειδή, μόλυβδος κάδμιο κ.α).Γενικά, 
συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και 
των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη 
βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής. 
 
Προστατευόμενες περιοχές 
 
Στο Δήμο Τανάγρας δεν συναντούνται επιμέρους περιοχές που να έχουν ενταχθεί σε κάποιο 
καθεστώς προστασίας. Παρόλα αυτά, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αποτελεί η ευρύτερη περιοχή των Δερβενοχωρίων με το 
ομώνυμο οροπέδιο, το οποίο αποτελεί φυσική συνέχεια του όρους της Πάρνηθας και αρχή 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σελίδα 112 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

του όρους Κιθαιρώνα. Επίσης, σχεδόν ταυτιζόμενο με τα ανατολικά όρια του Δήμου 
Τανάγρας με το Δήμο Αχαρνών, αλλά εκτός του Δήμου Τανάγρας, συναντάται το Καταφύγιο 
Άγριας Ζωής με ονομασία Δασόκτημα Τατοΐου-Σαλονίκης Λοιμικού-Συνιδιόκτητο Δάσος 
Γκούρα-Πάρνηθας (Κ404), το οποίο χαρακτηρίστηκε με το ΦΕΚ 446/30-6-88.  
 
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην περιοχή του Δήμου σημειώθηκε 
ένα σημαντικό περιστατικό πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2007 σημειώθηκε 
πυρκαγιά στο νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου, η οποία έκαψε κυρίως εκτάσεις της 
Πάρνηθας και επεκτάθηκε τόσο στα διοικητικά όρια του Δήμου Τανάγρας, όσο και των 
Δήμων Φυλής και Αχαρνών. Η συνολική έκταση που κάηκε ανήλθε στα  4,918.74 
στρέμματα. Η πυρκαγιά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είχε ως αποτέλεσμα την 
μετακίνηση σημαντικού πληθυσμού ελαφιών προς το Δήμο Τανάγρας και τα Δερβενοχώρια.  
 
Χάρτης 16: Φυσικό περιβάλλον Δήμου Τανάγρας 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση 
 
Ο Δήμος Τανάγρας εκτελεί σε τακτά διαστήματα την αποκομιδή των απορριμμάτων της  
περιοχής αρμοδιότητάς του. Σημειώνεται ότι τα συνήθη απορρίμματα συλλέγονται από 
τους πράσινους κάδους από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται τα ογκώδη αντικείμενα (κλαδιά, ξύλα από δέντρα και φυτά και άλλα 
αδρανή υλικά) και τα οποία δεν συλλέγονται στους μπλε ή πράσινους κάδους. Μετά από 
σχετική επικοινωνία των κατοίκων με το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
καταρτίζεται αναλόγως των αναγκών πρόγραμμα απομάκρυνσής τους με το γερανοφόρο 
όχημα της ΔΕΠΟΔΑΘ. Επίσης, τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται στους μπλε κάδους και 
αποκομίζονται από τα συνεργεία της ΔΕΠΟΔΑΘ (για την ΔΚ Σχηματαρίου κάθε Τρίτη και 
Παρασκευή). 
 
Η ΔΕΠΟΔΑΘ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 με χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής 
της Ε.Ε. και το 2007 μετατράπηκε από διαδημοτική σε ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ (άρθρο 30 
Ν.3536/2007). Είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Φο.Δι.Σ.Α. και μεταξύ των δράσεων 
που έχει αναλάβει είναι η εκτέλεση των δράσεων ανακύκλωσης, η υποστήριξη των Δήμων 
για την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων τους και η παρακολούθηση και 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Θήβας. 
 
Τα απορρίμματα της περιοχής του Δήμου Τανάγρας, όπως και των Δήμων Θήβας, Αλιάρτου, 
Λοκρών, Κύμης και Πύργου, καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Θήβας. Λειτουργεί από το 2009 σε 
συνολική έκταση 141 στρεμμάτων και σε 2 κύτταρα εναπόθεσης απορριμμάτων έχει 
συνολική δυναμική χωρητικότητας 610.000 κ.μ. Διαθέτει επίσης γεφυροπλάστιγγα ζύγισης, 
πρόβλεψη διαχείρισης στραγγισμάτων και γεωτρήσεις ελέγχου του υδροφόρου ορίζοντα. 
Συνολικά, υπολογίζεται ότι εκεί εναποτίθεται ετησίως περίπου 50.000 τόνοι απορριμμάτων. 
 
Ύδρευση – Άρδευση - Αποχέτευση 
 
Οι οικισμοί του Δήμου υδρεύονται με νερό του Μόρνου μέσω της ΕΥΔΑΠ και της 
λειτουργίας μικρών ταχυδιυλιστηρίων. Παράλληλα, ο Δήμος εκτελεί σε τακτά διαστήματα 
σχετικές χημικές αναλύσεις του πόσιμου ύδατος για την συνεχή παρακολούθηση της 
ποιότητας του νερού που φτάνει στα σπίτια των κατοίκων. Σύμφωνα με την τελευταία 
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διαθέσιμη (Φεβρουάριος 2016), τόσο στα ταχυδιυλιστήρια όσο και στις υπόλοιπες πηγές 
λήψης δειγμάτων, οι παρατηρούμενες τιμές συγκέντρωσης των εξεταζόμενων παραμέτρων 
βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 
892/Β/11-7-2001), ενώ επίσης δεν ανιχνεύθηκε σε καμία περίπτωση εξασθενές χρώμιο.  
 
Παρόλο που εδώ  και αρκετά χρόνια υπάρχει σχεδιασμός για την ολοκλήρωση της 
σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού με την ΕΥΔΑΠ, τα σχετικά έργα δεν 
υλοποιήθηκαν. Ο σχεδιασμός που αφορά τη γενικότερη διαχείριση των υδάτινων 
συστημάτων της περιοχής και εκτός της ύδρευσης θα λύσει και τα ζητήματα άρδευσης της 
περιοχής του Σχηματαρίου, των Οινοφύτων και της βιομηχανικής περιοχής (μέσω της 
εκμετάλλευσης του πλεονάζοντος ύδατος της λίμνης Υλίκης) εντάχθηκε ως έργο 
προτεραιότητας στο ΕΣΠΑ. Με συνολικό προϋπολογισμό έργων τα 39 εκ. ευρώ 
(χρηματοδότηση από το ΥΠΕΚΑ) τμηματοποιείται σε δύο ξεχωριστά υποέργα: 
- Έργο υδροδότησης αστικών και βιομηχανικών περιοχών - Περιλαμβάνει την κατασκευή 
ενός κεντρικού διυλιστηρίου για τις ΔΚ Σχηματαρίου και Οινοφύτων και των απαραίτητων 
δικτύων. 
- Έργο περιβαλλοντικής ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα – Θα δημιουργηθεί αγωγός 
μεταφοράς υδάτων από την Υλίκη προς τον κάμπο του Αγίου Θωμά και των Οινοφύτων. 
 
Όσον αφορά το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι περισσότεροι οικισμοί εξυπηρετούνται από οικιακούς 
βόθρους, ενώ ολοκληρωμένο δίκτυο έχουν το Σχηματάρι, τα Οινόφυτα και η Οινόη. Πιο 
συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι στα Δερβενοχώρια, στον Αγ.Θωμά, στην Πλάκα και στο 
Δήλεσι δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, ενώ στα Οινόφυτα σημειώνονται ελλείψεις 
σημειακά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι υπάρχουν έτοιμες μελέτες για την υλοποίηση έργων 
αποχέτευσης στον Αγ.Θωμά και το Κλειδί, ενώ για τα Δερβενοχώρια καταγράφεται η 
ενδεχόμενη δημιουργία μικρών μονάδων.  
 
Τέλος, όσον αφορά τη διαχείριση των ακαθάρτων έχει γίνει διαγωνισμός για τη ΔΕ 
Τανάγρας, ενώ το έργο της δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού είναι ενταγμένο προς 
υλοποίηση. 
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1.7 Τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α. 
 Επίπεδο εισοδήματος 
 
Όσον αφορά το επίπεδο του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Τανάγρας, 
σύμφωνα με το ΚΕΠΥΟ και με στοιχεία των οικονομικών ετών 2009-2012 τα οποία 
παρέχονται ανά ταχυδρομικό κωδικό, παρατηρείται ότι ο Δήμος εμφανίζει ικανοποιητικό 
εισοδηματικό επίπεδο (από 15.476 έως 16.208 ευρώ για το έτος 2012) σε σχέση και με τις 
υπόλοιπες περιοχές της Περ. Ενότητας Βοιωτίας. Πιο συγκεκριμένα, αντίστοιχο μέσο 
εισοδηματικό επίπεδο με αυτό του Δήμου Τανάγρας συναντάται σε υποπεριοχές των 
Δήμων Λεβαδέων (15.944 ευρώ στο Κυριάκι και 15.354 στη Λειβαδιά), Διστόμου-
Αράχωβας-Αντίκυρας (15.520 ευρώ στο Δίστομο) και Θηβαίων (15.476 στη Θήβα). Στο 
σημείο αυτό σημειώνεται ότι μεγάλο τμήμα των Δήμων Τανάγρας, Θηβαίων και Ορχομενού 
έχει τον ίδιο ταχυδρομικό κωδικό με άλλες περιοχές εκτός Δήμων με αποτέλεσμα οι 
συγκεκριμένες περιοχές να εμφανίζονται ότι έχουν αντίστοιχο εισοδηματικό επίπεδο.  
Υψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο φαίνεται ότι έχουν άλλες υποπεριοχές του Δήμου 
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Πιο συγκεκριμένα, πρώτη σε κατάταξη στην Περ.Ενότητα 
έρχεται η Παραλία Διστόμου (27.065 ευρώ) και ακολουθούν τα Αντίκυρα (18.789 ευρώ). 
Αντιθέτως, αρκετά χαμηλότερο εισόδημα από αυτό του Δήμου Τανάγρας εμφανίζεται στις 
περιοχές Αγ.Γεώργιος και Δαύλεια του Δήμου Λεβαδέων (13.142 και 13.228 ευρώ 
αντίστοιχα), στο σύνολο του Δήμου Αλιάρτου (Αλίαρτος 13.913 και Βάγια 13.459 ευρώ), 
στην Αράχωβα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (13.946) και στη Δόμβραινα του 
Δήμου Θηβαίων (13.147 ευρώ). Η σχέση του εισοδηματικού επιπέδου του Δήμου Τανάγρας 
με το εισοδηματικό επίπεδο των ανωτέρων επιπέδων (σύνολο Περ.Ενότητας και 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Σύμφωνα με αυτόν, ο μισός 
Δήμος εισοδηματικά βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα τόσο του συνόλου της Βοιωτία, όσο 
και της Περιφέρειας, ενώ το νότιο τμήμα του (ταχυδρομική ενότητα Βιλλίων) βρίσκεται 
ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα της Περ.Ενότητας και της Περιφέρειας. 
 
 
 
 
 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σελίδα 116 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

Πίνακας 39 Μέσο φορολογούμενο εισόδημα Περ.Ενότητας Βοιωτίας 
Δήμος Περιοχή ΤΚ ΜΕΣΟ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ. 2012 

ΜΕΣΟ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ. 2009 
% ΩΣ ΠΡΟΣ Μ.Ο. ΧΩΡΑΣ 2012 

% ΩΣ ΠΡΟΣ Μ.Ο. ΧΩΡΑΣ 2009 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2009-2012 

÷ Όριο Φτώχειας (11.986) - 2012 
Λεβαδέων ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32007 13.141,83 13.258,06 78,30% 76,30% -0,90% 1,1 

ΔΑΥΛΕΙΑ 32008 13.227,59 12.749,57 78,80% 73,40% 3,70% 1,1 
Κ ΤΙΘΟΡΕΑ 35015 12.212,29 12.142,70 72,70% 69,90% 0,60% 1,02 
ΕΛΑΤΕΙΑ 35004 11.730,28 11.524,86 69,80% 66,40% 1,80% 0,98 
ΚΥΡΙΑΚΙΟ 32006 15.943,91 15.681,17 94,90% 90,30% 1,70% 1,33 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 32100 15.353,98 15.746,86 91,40% 90,70% -2,50% 1,28 

Αλιάρτου ΑΛΙΑΡΤΟΣ 32001 13.913,03 14.740,89 82,80% 84,90% -5,60% 1,16 
ΒΑΓΙΑ 32002 13.459,06 13.288,44 80,10% 76,50% 1,30% 1,12 

Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας 

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 32012 18.789,04 18.066,26 111,90% 104,00% 4,00% 1,57 
ΑΡΑΧΩΒΑ 32004 13.946,34 14.240,56 83,00% 82,00% -2,10% 1,16 
ΔΙΣΤΟΜΟ 32005 15.519,72 15.829,22 92,40% 91,10% -2,00% 1,29 
ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ 32003 27.064,66 28.725,87 161,20% 165,40% -5,80% 2,26 

Θηβαίων ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 32010 13.147,44 12.642,03 78,30% 72,80% 4,00% 1,1 
ΒΑΓΙΑ 32002 13.459,06 13.288,44 80,10% 76,50% 1,30% 1,12 
ΘΗΒΑ 32200 15.476,32 16.042,59 92,20% 92,40% -3,50% 1,29 

Τανάγρας ΘΗΒΑ 32200 15.476,32 16.042,59 92,20% 92,40% -3,50% 1,29 
ΒΙΛΛΙΑ 19012 14.592,20 14.906,36 86,90% 85,80% -2,10% 1,22 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ 32011 15.591,36 16.187,81 92,80% 93,20% -3,70% 1,3 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 32009 16.208,36 16.674,66 96,50% 96,00% -2,80% 1,35 

Ορχομενού ΘΗΒΑ 32200 15.476,32 16.042,59 92,20% 92,40% -3,50% 1,29 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 32300 12.641,75 13.175,81 75,30% 75,90% -4,10% 1,05 

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΑΣ 15.255,57 15.688,20 90,84% 90,32% -2,76% 1,27 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15.377,29 15.772,74 91,56% 90,81% -2,51% 1,28 

Πηγή: ΚΕΠΥΟ 2009 και 2012, ιδία επεξεργασία 
 Εξετάζοντας την εξέλιξη του δείκτη για την περίοδο 2009-2012 παρατηρείται ότι το μέσο 
φορολογούμενο εισόδημα των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας σημείωσε συνολικά μείωση 
πάνω από 2%, ακολουθώντας τις τάσεις των ανώτερων χωρικών επιπέδων (Περ.Ενότητα 
μείωση 2,8% και Περιφέρεια μείωση 2,5%). Οι περισσότερες μάλιστα εξεταζόμενες 
περιοχές της Βοιωτίας σημείωσαν μείωση. Σε αυτό τα σημείο σημειώνεται ότι η 
μεγαλύτερη εισοδηματική μείωση σε επίπεδο Περ.Ενότητας σημειώθηκε στην Παραλία 
Διστόμου, την Αλίαρτο και τον Ορχομενό (5,8%, 5,6% και 4,1% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν 
οι περιοχές Οινόφυτα και Θήβα (3,7% και 3,5% αντίστοιχα). Αντιθέτως, η μεγαλύτερη 
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αύξηση εμφανίζεται στις περιοχές  Αντίκυρα, Δόμβραινα και Δαύλεια (4,0%, 4,0% και 3,7% 
αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν το Κυριάκι (1,7%) και η Βάγια (1,3%). 
 
Επίσης, συσχετίζοντας το εισοδηματικό επίπεδο της περιοχής του Δήμου Τανάγρας με το 
όριο της φτώχειας (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί για το 2012), φαίνεται ότι ο Δήμος 
βρίσκεται σημαντικά πάνω από το όριο της φτώχειας (τιμή δείκτη από 1,22 έως 1,35). 
Συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές της Περ.Ενότητας σημειώνεται ότι ο Δήμος βρίσκεται 
σημαντικά πιο πάνω από το όριο αυτό σε σχέση με άλλες περιοχές (π.χ. Άγιος Γεώργιος, 
Δαύλεια, Δόμβραινα και Ορχομενός). Ταυτόχρονα παρουσιάζει σχετική διαφορά προς τα 
πάνω από το επίπεδο του συνόλου της Περ.Ενότητας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καμία από τις περιοχές του συνόλου των Δήμων δεν 
βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. 
 
Χάρτης 17: Μέσο φορολογούμενο εισόδημα για το 2012 των Δήμων της Περ.Ενότητας Βοιωτίας 

Πηγή: ΚΕΠΥΟ 2012, ιδία επεξεργασία 
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Χάρτης 18: Συσχέτιση εισοδήματος με όριο φτώχειας για το έτος 2012

 
Πηγή: ΚΕΠΥΟ 2012, ιδία επεξεργασία 
Χάρτης 19: Μεταβολή μέσου φορολογούμενου εισοδήματος 2009-2012 

 
Πηγή: ΚΕΠΥΟ 2009 και 2012, ιδία επεξεργασία 
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Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει μια αντίστοιχη ανάλυση για τις ομάδες 
επαγγελμάτων του Δήμου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται ότι στο γενικό σύνολο 
όλων των ομάδων σημειώνεται διαχρονική αύξηση του μέσου φορολογούμενου 
εισοδήματος κατά 31,9% την περίοδο 2004-2009. Παρατηρώντας κάθε ομάδα ξεχωριστά 
συμπεραίνεται ότι το σύνολο αυτών σημειώνουν αντίστοιχα αύξηση. Μεγαλύτερη αύξηση 
εισοδήματος σημειώνεται στους συνταξιούχους (41,2%), ακολουθούν οι μισθωτοί (με 
αύξηση 33,2%), οι γεωργοί-κτηνοτρόφοι-αλιείς (32,9%). Τέλος σημαντική αύξηση επίσης 
εμφανίζει το εισοδηματικό επίπεδο των ελεύθερων επαγγελματιών, των εμπόρων-
βιοτεχνών και των εισοδηματιών (25,7%, 24,4% και 20,8% αντίστοιχα).  
 
Πίνακας 40 Μέσο φορολογούμενο εισόδημα ομάδων επαγγελμάτων του Δήμου Τανάγρας 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΚΑΤ
ΗΓΟ

ΡΙΕ
Σ ΕΠ

ΑΓΓ
ΕΛΜ

ΑΤΩ
Ν 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ 3.929 3.458 4.028 4.495 5.004 4.747 

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ 

17.318 18.801 19.325 20.515 21.448 21.548 

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΔΑΣΩΝ 

11.744 12.186 13.051 13.693 15.123 15.607 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 12.750 13.722 14.371 15.227 16.387 16.982 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 21.568 22.008 22.063 23.229 26.722 27.120 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 9.902 10.692 11.479 12.372 13.475 13.979 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 12.275 12.982 13.719 14.639 15.772 16.192 

Πηγή:ΚΕΠΥΟ 2004 έως 2009, ιδία επεξεργασία 
 
1.8 Τα βασικά χαρακτηριστικά των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή. 
 Στην ενότητα αυτή καταγράφεται η καθημερινή κινητικότητα των εργαζομένων από το 
Δήμο Τανάγρας προς άλλες περιοχές και αντιστρόφως. Οι δείκτες εκροής και εισροής 
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υποδεικνύουν πως ο αριθμός εργαζομένων που κινείται καθημερινά προς το Δήμο είναι 
πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό εργαζομένων που μετακινούνται εκτός αυτού. 
Επιπρόσθετα, 5.858 πολίτες του Δήμου παραμένουν και εργάζονται εντός του Δήμου. 
 
Πίνακας 41: Δείκτες εισροής και εκροής εργαζομένων Δήμου Τανάγρας 

 Δείκτης Εισροής Δείκτης Εκροής 
Δήμος Τανάγρας 6,63 0,15 
 Οι εργαζόμενοι οι οποίοι μετακινούνται από το Δήμο Τανάγρας προς άλλες περιοχές είναι 
συνολικά 1.769, περισσότεροι εκ των οποίων κινούνται προς τους όμορους Δήμους Θήβας 
(16,7% του συνόλου των εξερχομένων), Ωρωπού (12,6%), Αθηναίων και Χαλκίδας (11,3% 
και 9,8% του συνόλου αντίστοιχα).  
 
Πίνακας 42:  Αριθμός Εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά από το Δήμο Τανάγρας προς άλλες περιοχές 

 Από Δήμο Τανάγρας προς άλλες περιοχές 
Σε μη μόνιμο μέρος 209 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 5 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 296 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 173 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 9 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 200 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 6 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 31 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 3 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 24 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 7 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 7 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 7 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 10 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 7 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 14 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 12 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 35 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 42 



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σελίδα 121 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 14 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 4 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 15 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 9 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 223 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 93 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 50 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 21 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 7 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 6 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 18 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 3 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7 
Λοιποί Δήμοι 49 
Χώρα Εξωτερικού 8 
ΣΥΝΟΛΟ 1.769 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία 
 Εξετάζοντας τον αριθμό εργαζομένων που μετακινούνται προς το Δήμο Τανάγρας από 
άλλες περιοχές, παρατηρείται πως είναι πολύ μεγαλύτερος (11.730) συγκριτικά με τον 
αριθμό εκροής εργαζομένων. Πιο αναλυτικά, 3.816 εξ αυτών (33%) μετακινούνται προς το 
Δήμο από το Δήμο Χαλκιδέων, 766 (6,5%) από το Δήμο Αθηναίων, 672 από το Δήμο 
Ωρωπού (5,7%) και 513 (4%) από το Δήμο Θηβαίων. Σε γενικές γραμμές παρατηρείται 
μεγάλη διασπορά σε πολλούς δήμους της Ελλάδας. 
 
Πίνακας 43: Αριθμός εργαζομένων που μετακινούνται προς το Δήμο Τανάγρας 

 Προς Δήμο Τανάγρας 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 7 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 3 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 8 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 4 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 3 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 4 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 12 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 14 
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 112 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 174 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 8 

User
Επισήμανση
Επιβεβαίωση των απόψεών μας για επιβάρυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς τον τόπο εργασίας τους. Πρόβλημα που θα μετριαστεί με τη δημιουργία σύγχρονου Υποδοχέα Κατοικίας που θα προκύψει από την ένταξη της Δ.Ε. Δηλεσίου στο Σχέδιο Πόλεως.
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 513 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 69 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 3816 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 276 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 76 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 18 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 8 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 87 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 33 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 9 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 5 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 3 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 766 
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 71 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 108 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 39 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 72 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 108 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 21 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 136 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 165 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 92 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 52 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 109 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 246 
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 83 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 127 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 139 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 43 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 74 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 31 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 113 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 286 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 45 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 155 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 131 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 176 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 134 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 60 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 107 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 82 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 25 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 74 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 45 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 73 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 67 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 56 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 374 
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 22 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 197 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 17 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 7 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 33 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 23 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 37 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 88 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 33 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 16 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 28 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 672 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 66 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 48 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 49 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 5 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 85 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 139 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 118 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 80 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 168 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 20 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 
ΣΥΝΟΛΟ 11.730 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία 
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Ενότητα 2. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Δήμου Τανάγρας 
 
2.1 Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο  
Σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, 
όπως ακριβώς επιτάσσουν οι κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ και ειδικότερα οι Κανονισμοί της 
Πολιτικής Συνοχής, είναι η συμπερίληψη και μεθοδικά καταγεγραμμένη βούληση των 
χρηστών του χώρου, οι οποίοι εκπροσωπούνται τόσο από τους τοπικούς φορείς, όσο και 
από τους δημοτικούς υπαλλήλους και αρμοδίους χειριστές των ζητημάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό έλαβαν χώρα συναντήσεις διαβούλευσης με τη συμμετοχή στελεχών των 
Διευθύνσεων του Δήμου, που αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα της περιοχής. 
Σκοπός των συναντήσεων ήταν η έκφραση, καταγραφή και αξιολόγηση των τοπικών 
αναγκών, αλλά και η ανάδειξη τοπικών κρίσιμων ζητημάτων, η οποία συμβάλλει σημαντικά 
στην ορθή τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 
παρόν τεύχος της Α΄ Φάσης κατάρτισης του συγκεκριμένου σχεδίου για το Δήμο Τανάγρας. 
 
Ο διάλογος αυτός, ο οποίος αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή μια συνεχή διαδικασία, 
αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις διαφοροποιημένες ανάγκες μεταξύ των χωρικών 
ενοτήτων του Δήμου, γεγονός που επιβεβαιώνει και αναδεικνύει τον διαφορετικό 
χαρακτήρα, αλλά και τις αναπτυξιακές ανισότητες μεταξύ του παράκτιου χώρου, της 
παραγωγικής ενδοχώρας και του νότιου ορεινότερου τμήματος. Η διαδικασία της 
διαβούλευσης εντόπισε μια σειρά ζητημάτων και βασικών αναγκών, που κρίνεται ότι είναι 
απαραίτητο να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου. 
Επίσης, προέκυψαν συγκεκριμένες προτάσεις έργων και παρεμβάσεων, τα οποία κρίνονται 
ως πρώτης προτεραιότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του 
πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου, με σκοπό την ορθολογική οργάνωση 
των παραγωγικών και μη δραστηριοτήτων και την εξάλειψη των συγκρούσεων μεταξύ 
διαφορετικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανική δραστηριότητα, γεωργία, κατοικία), η 
τακτοποίηση της περιοχής του Δηλεσίου, η εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών 
συγκεντρώσεων, η αναβάθμιση και ολοκλήρωση βασικών υποδομών προσβασιμότητας και 
καθημερινών εξυπηρετήσεων (π.χ. αποχέτευση), αλλά και η περιβαλλοντική προστασία και 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές, οι ανάγκες και τα κρίσιμα 
ζητήματα που προέκυψαν επιτάσσουν την προώθηση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής 
κατεύθυνσης για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τανάγρας, με έμφαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην οργάνωση και ενίσχυση της βιομηχανικής 
δραστηριότητας και στην ενδυνάμωση της οικονομικής παρουσίας άλλων κλάδων (π.χ. 
πρωτογενής παραγωγή, πολιτιστική ταυτότητα και τουριστική ανάπτυξη), στα πλαίσια της 
ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και σε συνδυασμό με την ήδη διαμορφωμένη 
διεθνή παραγωγική δυναμική της περιοχής. 
 
Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν τα εξής κρίσιμα ζητήματα και ανάγκες για το σύνολο του 
Δήμου Τανάγρας: 

 Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου- εφαρμογή ΓΠΣ σε επίπεδο 
Δήμου Τανάγρας 

 Αντιμετώπιση αυθαιρεσιών και εξάλειψη συγκρούσεων χρήσεων γης. 
 Αντιμετώπιση της υποβάθμισης που προκύπτει από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες και προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 
 Ανάδειξη φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής 
 Βελτίωση υποδομών παρακολούθησης ποιότητας υδάτων και διαχείρισης 

αποβλήτων και αστικών λυμάτων. 
 Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας, ιδιαίτερα στο τμήμα της ενδοχώρας 

αλλά και στο παραλιακό τμήμα του Δήμου. 
 Εξυγίανση, οργάνωση και ενίσχυση της ασκούμενης βιομηχανικής δραστηριότητας 

που λαμβάνει χώρα στην περιοχή. 
 Υποστήριξη πρωτογενούς τομέα με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων, μέσω της προώθησης της πιστοποίησης και της 
τυποποίησης τους, αλλά και της προώθησης της ανταγωνιστικότητάς τους στις 
αγορές. 

 Τουριστική αξιοποίηση περιοχών του Δήμου, αναλόγως των δυνατοτήτων (π.χ. 
παραλιακή περιοχή Δηλεσίου, επισκεψιμότητα αρχαιολογικού χώρου Τανάγρας, 
γαστρονομικός τουρισμός Δερβενοχωρίων).  

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός των οικισμών (π.χ. Σχηματάρι, Τανάγρα). 
 Αναβάθμιση δομημένου αστικού περιβάλλοντος (αναπλάσεις οικισμών, πλατειών 

και άλλων κοινόχρηστων χώρων). 
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Ναι, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη σύνταξη ΓΠΣ σε ολόκληρο το Δήμο Τανάγρας. Δεν είναι δυνατόν όμως να χρησιμοποιείται η ανάγκη αυτή ως άλλοθι για την καθυστέρηση των πολεοδομικών μελετών ένταξης του Δηλεσίου στο Σχέδιο Πόλεως.Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο στην περιοχή του ενιαίου Δηλεσίου, ώστε να σταματήσει η υποβάθμιση από την άναρχη και εκτός σχεδίου δόμηση στο επίνειο του Δήμου Τανάγρας, την περιοχή που μπορεί να ωθήσει προς τα εμπρός την ανάπτυξη σε ολόκληρο το Δήμο Τανάγρας.
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 Ενίσχυση παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και 
εκπαίδευσης και των σχετικών εξυπηρετήσεων πολιτών και επισκεπτών.  

 
2.2 Τα κρίσιμα ζητήματα όπως ετέθησαν κατά την εσωτερική διαβούλευση  
Από τις συναντήσεις εσωτερικής διαβούλευσης του Δήμου Τανάγρας προέκυψαν μια σειρά 
αναγκών, που αναφέρονται τόσο σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του συνόλου της 
περιοχής, όσο και σε ζητήματα εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, 
αλλά και της περιβαλλοντικής προστασίας του. Ακολουθούν τα κρίσιμα ζητήματα 
ανάπτυξης που προέκυψαν από τις συναντήσεις με στελέχη και εκπροσώπους του Δήμου.  
 
Οικονομική Υπηρεσία 

 Η απορρόφηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και πόρων από το ΕΣΠΑ κρίνεται 
ικανοποιητική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενταγμένου έργου αποτελεί η 
δημιουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί προς 
υλοποίηση. 

 Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του Δήμου, όπως αυτός εκφράστηκε από το 
προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αντιμετωπίστηκε αρχικά με επιφύλαξη. Η 
προβλεπόμενη δεσμευτικότητά του αντιμετωπίστηκε με αμφιβολία ως προς τη 
δυνατότητα κάλυψης του συνόλου επιπλέον αναγκών δράσεων/ενεργειών. Ωστόσο 
σημειώνεται ότι τελικά δεν λειτούργησε αποτρεπτικά για επιπλέον δράσεις που δεν 
είχαν προβλεφθεί. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη σημασία και οι  
δυνατότητες που προσφέρει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως εργαλείο 
προγραμματισμού. 

 Όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου σημειώθηκε ότι αντιμετωπίζεται σημαντικό 
ζήτημα με την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών, κυρίως επιχειρήσεων που  
δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας. Οι αιτίες θα πρέπει να 
αναζητηθούν αφενός στη δυσμενή οικονομική συγκυρία και κατάσταση των 
επιχειρήσεων και αφετέρου στη μη αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών του 
Δήμου. Σημειώνεται ότι κρίνεται αναγκαία η αύξηση των εσόδων του Δήμου, μέσω 
της βελτίωσης του εισπρακτικού του μηχανισμού, καθώς οι συγκεκριμένοι πόροι 
αξιοποιούνται για την υλοποίηση ίδιων έργων. 
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Εξαιρετικά περιορισμένη αναφορά για ένα και μόνο έργο που να δικαιολογεί την αξιοποίηση των πόρων από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η σύγκριση του Δήμου Τανάγρας με όμοιους Δήμους θεωρώ πως θα αποτελούσε το αξιόπιστο κριτήριο για την επιτυχή ή όχι αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
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 Βασικές πηγές εσόδων για το Δήμο αποτελούν τα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού. Ωστόσο, η εξέλιξη των εσόδων των κατηγοριών αυτών βαίνει 
διαχρονικά μειούμενη, καθώς τα τελευταία χρόνια αρκετές επιχειρήσεις 
σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους. Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης σημειώνεται 
ζήτημα στοχοθεσίας, ενώ τα τέλη άρδευσης σημειώνεται ότι εισπράττονται δύο 
φορές το χρόνο. 

 Σε περιπτώσεις υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι δυνατή η προώθηση 
ενεργειών κατάσχεσης (όπως π.χ. έγινε στην περίπτωση της ΕΑΒ). Ωστόσο, η 
συγκεκριμένη πρακτική αποφεύγεται λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας της 
διαδικασίας, του διοικητικού φόρτου που προκύπτει αλλά και της μη 
αποτελεσματικότητας της σε αρκετές περιπτώσεις. 

 Όσον αφορά τη στελέχωση του Δήμου κρίνεται ότι ο ΟΕΥ δεν παρουσιάζει 
σημαντικά ζητήματα. Ωστόσο, σημαντικό κρίνεται το πρόβλημα της 
υποστελέχωσης. Μάλιστα σημειώνεται ότι την περίοδο 2011-2016 έχουν 
αποχωρήσει από το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου συνολικά περί τα 60 άτομα. 
Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι στο Τμήμα Προϋπολογισμού – Προμηθειών - 
Λογιστηρίου απασχολούνται συνολικά τέσσερις υπάλληλοι, ενώ στο Ταμείο 
απασχολούνται δύο υπάλληλοι. Ως προτεραιότητα κρίνεται ότι θα πρέπει να τεθεί η 
πρόσληψη ενός τουλάχιστον ατόμου στην Οικονομική Υπηρεσία. Σε αυτό το σημείο 
σημειώνεται ότι οι νομικές υποθέσεις του Δήμου εκτελούνται από εξωτερικούς 
συνεργάτες. 

 Τέλος, η οριζόντια συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου κρίνεται 
ιδιαίτερα καλή, ενώ στην καλή συνεργασία και γενικότερα στη λειτουργία του 
Δήμου συμβάλλει και το εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο δεν 
εμφανίζει σημαντικά προβλήματα.  

 
Τεχνική Υπηρεσία 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου απαρτίζεται από συνολικά εννέα υπαλλήλους με 
ειδικότητα μηχανικού (ΠΕ/ΤΕ). 

 Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων. Σε 
αυτό το σημείο σημειώνεται ότι το δίκτυο αποχέτευσης χρήζει αναβάθμισης, καθώς 
οι μόνοι οικισμοί που καλύπτονται είναι τα Οινόφυτα και το Σχηματάρι. Οι οικισμοί 
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Επαναλαμβάνουμε πως δεν υπάρχουν δύο οικισμοί, Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι. Απλώς πριν από το ΦΕΚ δημιουργίας της Δ.Ε. Δηλεσίου, το τμήμα του ενιαίου Δηλεσίου που υπαγόταν στον Καποδιστριακό Δήμο Οινοφύτων ονομαζόταν Δήλεσι, ενώ το τμήμα που υπαγόταν στον Καποδιστριακό Δήμο Σχηματαρίου ονομαζόταν Πλάκα Δήλεσι. (όχι Δηλεσίου!)
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Πλάκα και Δήλεσι παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, καθώς τα αστικά 
λύματα καταλήγουν στα θαλάσσια ύδατα, επηρεάζοντας την ποιότητά τους. Όσον 
αφορά το αποχετευτικό δίκτυο των οικισμών Αγ.Θωμά και Κλειδιού σημειώνεται 
ότι υπάρχει μελέτη υλοποίησης. Στα Δερβενοχώρια, επίσης, δεν υπάρχει δίκτυο 
αποχέτευσης, ενώ καταγράφονται σκέψεις για δημιουργία μικρών μονάδων. Σε 
κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια ένταξης των σχετικών έργων στο ΕΠΕΡΑΑ, με 
τους οικισμούς 3ου επιπέδου να μην είναι επιλέξιμοι λόγω μεγέθους. Ορισμένα 
από τα σχεδιαζόμενα έργα είναι ήδη ενταγμένα και προχωρούν (π.χ. κεντρικό 
διυλιστήριο).  Όσον αφορά τη διαχείριση των ακαθάρτων έχει γίνει διαγωνισμός για 
τη ΔΕ Τανάγρας, ενώ το έργο της δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού είναι 
ενταγμένο προς υλοποίηση. 

 Σύμφωνα με τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα έργα στα οποία θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία και να τεθούν σε προτεραιότητα υλοποίησης είναι τα εξής: 

o Εκπόνηση πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου, 
o Διαχείριση Ασωπού ποταμού και κοιλάδας, 
o Εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, 
o Χωροθέτηση οργανωμένης ΒΙΠΕ, 
o Υλοποίηση έργων υδροδότησης, δημιουργία κεντρικού διυλιστηρίου και 

αντικατάσταση δικτύου αμιάντου, 
o Αντικατάσταση λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού και 
o Αναβάθμιση ή κατασκευή σχολικών κτηρίων (π.χ. δημοτικό σχολείο 

Δηλεσίου). 
 Καταγράφεται η ιδιαίτερη σημασία που σημειώνει για την περιοχή του Δήμου τόσο 

η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού σταθμού της Οινόης, όσο και η δημιουργία 
οδικής σύνδεσης του σταθμού με την ευρύτερη περιοχή αλλά και το σχεδιαζόμενο 
Εμπορευματικό Κέντρο (σημειώνεται ότι υπάρχει μελέτη για τον κόμβο της Οινόης 
και τη σύνδεση του σταθμού με το τελωνείο). Επίσης, καταγράφεται η σημασία 
βελτίωσης της οδικής σύνδεσης μεταξύ των οικισμών. 

User
Επισήμανση
Για μια ακόμα φορά κρύβουμε τις τεράστιες ανάγκες πολεοδόμησης του Δηλεσίου, κάτω από την πράγματι γενική ανάγκη για την εκπόνηση ΓΠΣ σε ολόκληρο το Δήμο.

User
Επισήμανση
Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου. Σήμερα σε διασκευασμένο βιοτεχνικό κτίριο μισθωμένο από το Δήμο με πέντε κοντέϊνερ - αίθουσες διδασκαλίας στην αυλή του. Το οικόπεδο που αγοράστηκε το 2006 (!) για την ανέγερση του 12θέσιου Δημοτικού σχολείου Δηλεσίου  από τον τότε Δήμο Σχηματαρίου, στην οδό Αγίου Γεωργίου έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ που να χαρακτηρίζει το χώρο σχολικό. Χωρίς το ΦΕΚ δεν μπορεί να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ανέγερσης του Δημοτικού Σχολείου Δηλεσίου. Τέλος ακόμα και να βρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν θα μπορεί να ξεκινήσουν οι εργασίες, επειδή δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ χαρακτηρισμού και η πολεοδομική άδεια.
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 Σημειώνεται η ανάγκη δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών 
αποβλήτων που να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς οι ξεχωριστοί 
βιολογικοί καθαρισμοί υπολειτουργούν. 

 Τέλος, στα πλαίσια της διαβούλευσης προτάθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας 
εφαρμογής μεθόδων καθαρισμού των υδάτων ύδρευσης με οξυγόνο αντί χλωρίου. 
Ωστόσο, αποτρεπτικά λειτουργεί το υψηλό κόστος της εφαρμογής της σχετικής 
μεθόδου. Επίσης, σε συζήτηση τέθηκε η σύνδεση του Δήμου με το δίκτυο φυσικού 
αερίου, το οποίο διέρχεται σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς, με τα σχετικά 
έργα να αναμένεται να προωθηθούν μελλοντικά. 

 
Άλλες Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου  
Από τις διαβουλεύσεις προέκυψαν, επίσης, τα παρακάτω κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις 
που αφορούν γενικότερα την περιοχή αναφοράς: 

 Στο Δήμο λειτουργεί δομή δια βίου μάθησης, η οποία ωστόσο αντιμετωπίζει 
σημαντικά προβλήματα. Η συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας της 
συγκεκριμένης δομής κρίνεται επιβεβλημένη, λαμβανομένης υπόψη και της 
ιδιαίτερης σημασίας που παρουσιάζει η δομή για την κοινωνική ενεργοποίηση. 

 Την λειτουργία των παιδικών σταθμών, του ωδείου, του ΚΑΠΗ και του 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έχει αναλάβει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Τανάγρας (ΔΗΚΕΤ). 

 Όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων, η αποκομιδή εκτελείται από το Δήμο και 
τα απορρίμματα καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Θήβας. Έχει εκπονηθεί τοπικό σχέδιο και 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων, ενώ το επόμενο διάστημα θα 
προωθηθούν ενέργειες διαλογής στην πηγή, δημιουργίας πράσινων σημείων αλλά 
και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ωστόσο στη διαβούλευση τέθηκε 
το ζήτημα της εξεύρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων 
από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης ενεργειών. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι στο 
Δήμο δεν υπάρχουν εν λειτουργία επίσημοι ΧΑΔΑ. Ωστόσο, εμφανίζονται χώροι 
αυθαίρετης ενπόθεσης απορριμμάτων, στους οποίους απαιτείται η υλοποίηση 
έργων αποκατάστασης.  
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 Στο Δήμο σημειώνεται ότι δεν λειτουργεί ΔΕΥΑ, με τη σύσταση να μην είναι προς το 
παρόν δυνατή λόγω αδυναμίας εκτέλεσης προσλήψεων και άρα στελέχωσης. Η 
παροχή νερού γίνεται κατευθείαν από την ΕΥΔΑΠ, ενώ τα δίκτυα είναι 
διαχειριζόμενα από το Δήμο. Σχετικά έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν είναι: 

o Αλλαγή ρολογιών,  
o Εφαρμογή συστήματος ελέγχου διαρροών και φαινομένων μη νόμιμης 

χρήσης νερού, 
o Εφαρμογής γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS). 

 Τέλος σημειώνεται ότι στο ταχυδιυλιστήριο παρατηρείται σημαντική απώλεια 
νερού. Για τον καθαρισμό των φίλτρων χρησιμοποιούνται συνολικά ημερησίως 140 
μ3 νερό, το οποίο στη συνέχεια δεν χρησιμοποιείται με κάποιο τρόπο. Προτείνεται 
η εκμετάλλευση και διοχέτευση των υδάτων σε κατάλληλη χρήση. 

 
2.3 Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, ευκαιριών 
και περιορισμών - SWOT ανάλυση για την περιοχή του Δήμου 
 
Οι δυνατότητες αναπτυξιακής πορείας κάθε περιοχής επηρεάζονται σαφώς από ένα σύνολο 
παραγόντων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν με 
τρόπο είτε θετικό, είτε αρνητικό και επίσης είτε άμεσα, είτε έμμεσα, τόσο τα 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, όσο και άλλα χαρακτηριστικά της, 
όπως το φυσικό της περιβάλλον. Σημειώνεται, επίσης, ότι σχετίζονται τόσο με την τοπική 
παραγωγική δυναμική της ίδιας της περιοχής, όσο και με την αλληλεξάρτηση της με την 
εθνική, την περιφερειακή ή ακόμα και τη διεθνή οικονομία σε περιπτώσεις περιοχών στις 
οποίες συναντούνται σημαντικές οικονομικές ροές με αγορές άλλων χωρών. Η ανάλυση και 
κατανόηση των παραπάνω παραγόντων οδηγεί στη ρεαλιστική αντίληψη τόσο της 
υφιστάμενης κατάστασης, όσο και των δυνατοτήτων περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης της 
εκάστοτε περιοχής. 
 
Στην προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης των προαναφερθέντων παραγόντων 
αξιοποιείται το μεθοδολογικό εργαλείο της ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, 
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Opportunities, Threats). Μέσω της καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων της ήδη 
εκπονηθείσας στις προηγούμενες ενότητες ανάλυσης και της κατηγοριοποίησής τους σε 
"ισχυρά" σημεία, «αδύνατα» σημεία, «ευκαιρίες» και «απειλές», η εφαρμογή του 
εργαλείου διευκολύνει και κατευθύνει τη διαμόρφωση της απαραίτητης στρατηγικής στην 
πορεία της εκάστοτε περιοχής αναφοράς προς την ανάπτυξη, η οποία αποτελεί και έναν εκ 
των βασικών στόχων των Δήμων για την περιοχή αρμοδιότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, η 
ανάλυση SWOTαποτελείται από τις εξής τέσσερεις ενότητες: 
 

 Ανάλυση δυνατών σημείων (πλεονεκτημάτων) – Αφορά την αναγνώριση και 
ανάλυση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων και στρατηγικών κατευθύνσεων πάνω 
στα οποία μπορεί να στηριχθεί η μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της εκάστοτε 
εξεταζόμενης περιοχής. 

 Ανάλυση αδύνατων σημείων (μειονεκτημάτων) –Αφορά αντίστοιχα την 
αναγνώριση και ανάλυση των σημείων εκείνων που ουσιαστικά αποτελούν 
μειονεκτήματα και τροχοπέδη ανάπτυξης της περιοχής. Η ανάλυση αυτή 
τροφοδοτεί την στρατηγική με τις απαραίτητες κατευθύνσεις (πολιτικές και 
δράσεις) εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης της επίδρασης των συγκεκριμένων σημείων.  

 Ανάλυση ευκαιριών – Η συγκεκριμένη υποενότητα ανάλυσης αναφέρεται στα 
σημεία εκείνα που παρόλο που αφορούν ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες 
(περιφέρεια, χώρα κλπ) δύναται να αξιοποιηθούν με την εφαρμογή κατάλληλων 
πολιτικών, λειτουργώντας θετικά για την περιοχή αναφοράς και το αναπτυξιακό της 
επίπεδο. 

 Ανάλυση απειλών (κινδύνων) – Η τελευταία κατά σειρά υποενότητα ανάλυσης του 
εργαλείου της SWOT αναφέρεται ουσιαστικά στην αντίστοιχη ανάλυση των 
στοιχείων εκείνων που αντίστοιχα αφορούν ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες 
(περιφέρεια, χώρα κλπ), αλλά αντιθέτως αποτελούν κινδύνους και σημεία 
παρεμπόδισης της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής. 

 
Οι υποενότητες που αναφέρονται στην ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
σχετίζονται με το "εσωτερικό περιβάλλον" της ίδιας της περιοχής αναφοράς και εξάγονται 
βάσει της ανάλυσης των χαρακτηριστικών της και πιο συγκεκριμένα τα δημογραφικά, 
χωροταξικά-πολεοδομικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και την υφιστάμενη υποδομή (μεταφορική, 
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καθημερινών αναγκών και εξυπηρετήσεων κλπ). Αντίστοιχα, οι επόμενες δύο υποενότητες 
ανάλυσης αναφέρονται στην ανάλυση των ευκαιριών και κινδύνων που η περιοχή καλείται 
είτε να αξιοποιήσει, είτε να αντιμετωπίσει καταλλήλως και αποτελούν στοιχεία του 
εξωτερικού της περιβάλλοντος, δηλαδή στοιχεία που αφορούν γενικότερες κατευθύνσεις 
και τάσεις που αφορούν το σύνολο του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο καλείται να αναπτυχθεί κάθε γεωγραφική ενότητα και επηρεάζουν σαφώς την 
ανάπτυξή της. Τόσο για τα στοιχεία του εσωτερικού, όσο και για τα στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντος θα πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές, αλλά και επιμέρους 
δράσεις/ενέργειες για την αξιοποίηση των θετικών επιδράσεων (πλεονεκτήματα και 
ευκαιρίες), αλλά ταυτόχρονα τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων και εμποδίων της 
αναπτυξιακής πορείας της περιοχής (μειονεκτήματα και κίνδυνοι). 
 
 
Πλεονεκτήματα - Δυνατά σημεία 
 
Συνολικά η περιοχή των διοικητικών ορίων του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζει σημαντικό 
αριθμό πλεονεκτημάτων, τα οποία προέρχονται τόσο λόγω της θέσης του, των 
αναπτυξιακών προοπτικών του, αλλά και λόγω των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 
σε αυτόν. 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Κεντροβαρής θεσης στον Ελλαδικό χώρο-Γειτνίαση με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας 
Υψηλή προσβασιμότητα της περιοχής (διέλευση ΠΑΘΕ, σιδηροδρομικό δίκτυο, γειτνίαση με αεροδρόμιο και λιμάνι) 
Περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος (π.χ. ορεινός όγκος Δερβενοχωρίων, δασικές εκτάσεις, παράκτιο μέτωπο) 
Σημαντική οικονομική δραστηριότητα του δευτερογενούς τομέα 
Σημαντική παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, διαφοροποιημένη αγροτική παραγωγή  
Σημαντικές ροές εργαζομένων και αγαθών από και προς την περιοχή 
Ύπαρξη ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής ποιότητας και ικανοτήτων 
Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δηλεσίου και επισκεψιμότητα Δερβενοχωρίων 
Ύπαρξη σημαντικών εκτάσεων γης υψηλής παραγωγικότητας 
Πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (π.χ. αρχαιολογικός χώρος Τανάγρας) 
Ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών 
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Μειονεκτήματα - Αδυναμίες 
 
Ωστόσο, στο Δήμο Τανάγρας παρατηρούνται επίσης αδυναμίες, οι οποίες περιορίζουν την 
περαιτέρω βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η 
ενίσχυσή της, εφαρμόζοντας ένα πλέγμα κατάλληλων παρεμβάσεων, με σκοπό την 
εξάλειψη ορισμένων αδυναμιών και τον περιορισμό της δυναμικής άλλων.  
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (ΣΗΜΕΙΑ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Διαχρονική μείωση πληθυσμού  
Υποβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. βιομηχανική δραστηριότητα, υποβάθμιση Ασωπού), δυσφήμηση προϊόντων της περιοχής  
Ελλείψεις σε περιβαλλοντικές υποδομές (ύδρευση-αποχέτευση) 
Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου, συγκρούσεις χρήσεων γης  
Μη θεσμοθετημένη βιομηχανική συγκέντρωση Σχηματαρίου - Οινοφύτων 
Χωρικές ασυνέχειες περιοχής (μεταφορικοί άξονες, αεροδρόμιο κλπ), προβλήματα διασύνδεσης μεταξύ οικισμών  
Μεγάλη διασπορά οικισμών και άνιση εσωτερική ανάπτυξη   
Περιορισμένος βαθμός πιστοποίησης τοπικά παραγόμενων προϊόντων 
Παρουσία αυθαίρετης δόμησης (β' κατοικία Δηλεσίου κλπ) 
Περιορισμένη προβολή ιστορικής-πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικών δυνατοτήτων 
Ύπαρξη ομάδων πληθυσμού που υφίσταται κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνέπειες της κρίσης 

 
Ευκαιρίες  
 
Το γεωγραφικό, διοικητικό, οικονομικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής (περιφέρεια και χώρα) παρουσιάζει μια σειρά σημαντικών και για την 
περιοχή του Δήμου Τανάγρας ευκαιριών προς αξιοποίηση, οι οποίες δύναται να 
ενισχύσουν τις αναπτυξιακές της προοπτικές.  
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Ιδιαίτερη σημασία (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) της περιβαλλοντικής προστασίας και της εξυγίανσης υφιστάμενων άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων 
Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων της περιόδου 2014-2020 (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ) 
Αναδιάρθρωση αγροτικής παραγωγής στην κατεύθυνση των αγροδιατροφικών προϊόντων  
Προσέλκυση νεών μεταποιητικών και ερευνητικών μονάδων στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας θεσμοθετημένης ΒΙΠΕ  
Ολοκλήρωση μεταφορικών δικτύων εθνικής εμβέλειας, επέκταση δικτύου φυσικού αερίου  
Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων μεγάλης αναπτυξιακής κλίμακας (π.χ. Εμπορευματικός Σταθμός 

User
Επισήμανση
 ... και πάλι για το σύνολο του Δήμου!



ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Σελίδα 134 από 146 
Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

Οινόης) 
Συνεχώς αυξανόμενη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
Επανέναρξη του θεσμού των ΣΔΙΤ για επενδύσεις στην περιοχή  
Ανερχόμενη σημασία αξιοποίησης του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας 
Συμμετοχή σε Δίκτυα Πόλεων (π.χ. Σύμφωνο των Δημάρχων) και μεταφορά καλών πρακτικών 

 
Απειλές  
 
Το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Τανάγρας, επίσης, παρουσιάζει μια σειρά κινδύνων, οι 
οποίες δύναται να οδηγήσουν σε υποβάθμιση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής 
εάν δεν ληφθούν υπόψη, ενώ δύναται να προκύψουν από τη μη ορθολογική αντιμετώπιση 
των σημείων των προηγούμενων ενοτήτων (θετικών και αρνητικών). 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ) ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Η οικονομική ύφεση των τελευταίων χρόνων στη χώρα, που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ανεργίας και κοινωνικής ανισότητας 
Γειτνίαση με το μητροπολιτικό κέντρων των Αθηνών - Τάσεις μόνιμης μετακίνησης πληθυσμού και ανθρωπίνου δυναμικού 
Καθυστέρηση απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων 
Τάσεις σταδιακής εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα, λόγω μειωμένης ανταγωνιστικότητας και γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού  
Περιβαλλοντική υποβάθμιση - Περαιτέρω απαξίωση της εικόνας των τοπικά παραγόμενων προϊόντων στις αγορές λόγω περιβαλλοντικής ρύπανσης 
Περιορισμένη καινοτομία και εξωστρέφεια επιχειρήσεων 
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Ενότητα 3.  Προσδιορισμός αναπτυξιακών κενών 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται η συγκέντρωση των αναπτυξιακών κενών – 
συμπερασμάτων της ανάλυσης των χαρακτηριστικών της περιοχής αναφοράς που 
εκπονήθηκε στην Ενότητα 1, αλλά και των απόψεων που κατεγράφησαν στην Ενότητα 2. Η 
ανάλυση αυτή θα ακολουθήσει την κατηγοριοποίηση ανά ενότητα χαρακτηριστικών που 
ακολουθήθηκε και προηγουμένως. Δηλαδή οι υποενότητες για τις οποίες θα εξαχθούν 
πινακοποιημένα συμπεράσματα είναι οι εξής: 

 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
 Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 
 Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 Οικονομικά χαρακτηριστικά 
 Χωροταξικά – Πολεοδομικά χαρακτηριστικά 
 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
 Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
 Σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις με άλλους Δήμους της ευρύτερης περιοχής. 

 
3.1 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
 
Πινάκας 44: Συμπεράσματα ενότητας γεωγραφικών χαρακτηριστικών Δήμου Τανάγρας 
Βασικά Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά 
 
1 Η χωρική ενότητα νότιο πιο ανεπτυγμένο παραγωγικά τμήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συνάμα βρίσκεται μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων παραγωγικά περιοχών της χώρας.  
2 Άμεση γειτνίαση με την Αττική και την Αθήνα, αλλά και με άλλα σημαντικά αστικά κέντρα της περιοχής (Χαλκίδα, Θήβα).  
3 Ο Δήμος διασχίζεται και εξυπηρετείται από κεντρικούς μεταφορικούς άξονες (ΠΑΘΕ, ΕΟ Σχηματαρίου-Τανάγρας, σιδηροδρομικό δίκτυο). 
4 Στην ενδοχώρα του Δήμου Τανάγρας και πιο συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα του συναντάται ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον και περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου. 
5 Σημειώνεται ποικιλομορφία αναγλύφου (το ανατολικό τμήμα έχει χαμηλότερα υψόμετρα και μικρό παραλιακό μέτωπο, το κεντρικό τμήμα είναι κυρίως πεδινό, ενώ 
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το νότιο τμήμα του εμφανίζει μεγαλύτερα υψόμετρα). 
6 Η περιοχή παρουσιάζει σημαντική δραστηριοποίηση στο δευτερογενή τομέα, με τη χωροθέτηση σε αυτή σημαντικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 
 
 
Γενικά Συμπεράσματα 
Βάσει των παραπάνω, συνοψίζοντας τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Τανάγρας 
σημειώνεται ότι η ενότητα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αναπτυξιακό άξονα ΠΑΘΕ 
και τα αστικά κέντρα των Αθηνών, της Χαλκλιδας και της Θήβας. Επίσης ο Δήμος σημειώνει 
ποικιλομορφία αναγλύφου (συναντούνται περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου αλλά και 
πεδινό και παραλιακό τμήμα). Σημειώνεται η οικονομική εξειδίκευση της περιοχής του 
Δήμου στη δευτερογενή παραγωγή, με τη δραστηριοποίηση σε αυτή σημαντικού αριθμού 
επιχειρήσεων. Ο Δήμος Τανάγρας διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Στο 
πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η γενικότερη προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας της 
περιοχής, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω της προώθησης των 
δράσεων εξυγίανσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της χωροθέτησης 
οργανωμένης ΒΙΠΕ. Επίσης σημειώνεται δυνατότητα διάχυσης της αναπτυξιακής 
δυναμικής, μέσω δράσεων και ενεργειών διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής του 
ενδότερου τμήματος με την παραλιακή τουριστική δραστηριότητα (π.χ. τροφοδότηση 
επιχειρήσεων εστίασης, ανάπτυξη αγροτουρισμού κλπ). Στην αναπτυξιακή πορεία του 
συνόλου της περιοχής δύναται να συμβάλει επίσης το ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον του 
Δήμου, το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί ως πλεονέκτημα τόνωσης της προσέλκυσης 
επισκεπτών. Απαιτούνται σχετικές πολιτικές και συγκεκριμένες δράσεις/ενέργειες 
προστασίας και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της 
επισκεψιμότητας της περιοχής.  
 
3.2 Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της 
περιοχής του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
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Πινάκας 45: Συμπεράσματα ενότητας πληθυσμιακών χαρακτηριστικών Δήμου Τανάγρας 
Βασικά Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 
 
1 Σημαντική πληθυσμιακή μείωση (8,2%) την περίοδο 2001-2011, η οποία εν μέρει οφείλεται στην μετακίνηση πληθυσμού για λόγους εργασίας στην γειτονική Αθήνα. 
2 Συγκέντρωση του πληθυσμού του Δήμου  κυρίως στις ΔΕ Σχηματαρίου και Οινοφύτων (36,9% και 33,8% του πληθυσμού του Δήμου) και πιο συγκεκριμένα στις ΔΚ Σχηματαρίου και Οινοφύτων (36,9% και 25,2%). 
3 Στους δύο πολυπληθέστερους οικισμούς του Δήμου (Σχηματάρι και Οινόφυτα) συγκεντρώνεται το 35,9% του πληθυσμού του Δήμου. 
4 Ύπαρξη σημαντικού ενεργού πληθυσμού στο Δήμο (46,7%) - Ο πληθυσμός είναι σε σημαντικό βαθμό νεανικός, με το 33,8% των ατόμων να είναι έως 29 ετών και το δείκτη γήρανσης να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα. 
5 Την περίοδο 2001-2011 παρουσιάζεται άνοδος του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού του Δήμου (το ποσοστό των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και άνω αυξήθηκε από 31,4% σε 35,7%). 
6 Το μορφωτικό επίπεδο, παρόλο που ακολούθησε τις θετικές τάσεις εξέλιξης των ανώτερων χωρικών επιπέδων, εμφανίζεται χαμηλότερο αυτών (Περ.Ενότητα και Περιφέρεια). 
 
 Γενικά Συμπεράσματα 
Ο Δήμος Τανάγρας, βάσει των τελευταίων δύο απογραφών 2001 και 2011, σημείωσε 
σημαντική μείωση πληθυσμού κατά 8,2%. Διαφαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια 
σημειώνονται τάσεις μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής προς την γειτονική Αθήνα, η 
οποία ανέκαθεν αποτελούσε τόπο προσέλκυσης σημαντικού εργατικού δυναμικού. Παρόλη 
την φυγή του εργατικού δυναμικού, το επίπεδο γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου δεν 
είναι υψηλό. Μάλιστα είναι χαμηλότερο από το παρατηρούμενο στα ανώτερα χωρικά 
επίπεδα. Με δεδομένα τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι απαιτείται ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή πολιτικών αντιστροφής των τάσεων πληθυσμιακής μείωσης και μετακίνησης 
πληθυσμού, ενεργειών ενίσχυσης και διάχυσης της ανάπτυξης στο σύνολο της περιοχής. 
Επίσης, σημαντικές είναι και δράσεις παροχής επιπλέον κινήτρων εγκατάστασης και 
οικονομικής δραστηριοποίησης στην περιοχή και σε διαφορετικούς από τους 
παραδοσιακούς κλάδους εξειδίκευσής της (π.χ. τουρισμός, αγροτική παραγωγή). Εκτός 
αυτού, το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου εμφανίζεται να είναι διαχρονικά 
αυξανόμενο την περίοδο 2001-2011 (το ποσοστό των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και 
άνω αυξήθηκε από 31,4% σε 35,7%), παρουσιάζοντας ωστόσο σχετική διαφορά σε σχέση με 
τα ανώτερα χωρικά επίπεδα. Στην ενίσχυσή του, η οποία εμμέσως θα βοηθήσει στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού και σε καλύτερες προοπτικές 
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εύρεσης εργασίας, θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης και διαβίου μάθησης, τα οποία ωστόσο (για να πετύχουν 
βέλτιστο βαθμό αποδοτικότητας και ωφέλειας για την περιοχή και τους κατοίκους της) θα 
πρέπει να είναι στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και 
της αγοράς εργασίας (π.χ. τουριστική επιχειρηματικότητα, πρωτογενής παραγωγή, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ). 
 
3.3 Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των κοινωνικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
 
Πινάκας 46: Αναπτυξιακά κενά ενότητας κοινωνικών χαρακτηριστικών Δήμου Τανάγρας 
Βασικά Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
 
1 Πλούσιο ιστορικό-πολιτιστικό προφίλ της περιοχής αναφοράς 
2 Πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (εκκλησίες-μουσεία-αρχαιολογικοί χώροι π.χ. αρχαιολογικός χώρος Τανάγρας κλπ). 
3 Στην περιοχή συναντούνται σημαντικά μουσεία - Λαογραφικό μουσείο Τανάγρας και  αρχαιολογικό μουσείο Τανάγρας. 
4 Στην περιοχή διοργανώνεται σημαντικός αριθμός εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου, με την κρίσιμη ενεργοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. 
5 Οι υποδομές εκπαίδευσης και υγείας κρίνονται σε γενικές γραμμές επαρκείς – Η περιοχή εξυπηρετείται από: - Εκπαίδευση - 3 παιδικοί σταθμοί, 15 νηπιαγωγεία, 4 γυμνάσια, 4 λύκεια, 1 ΕΠΑΛ - Υγεία - Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) Πύλης,  Αγ. Θωμά και Ασωπίας. 
6 Στην περιοχή λειτουργούν σημαντικές κοινωνικές δομές (δομές Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο). 
 
 Γενικά Συμπεράσματα 
Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι ο Δήμος Τανάγρας διαθέτει σημαντικό ιστορικό-
πολιτιστικό προφίλ, αλλά και πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (εκκλησίες-μουσεία-
αρχαιολογικοί χώροι π.χ. αρχαιολογικός χώρος Τανάγρας κλπ). Επίσης στην περιοχή 
συναντούνται σημαντικά μουσεία (π.χ. αρχαιολογικό μουσείο Τανάγρας, λαογραφικό 
μουσείο Τανάγρας), ενώ διοργανώνονται και σημαντικές εκδηλώσεις, με τη καθοριστική 
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συνεργασία και συμβολή των πολυάριθμων πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. 
Τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν ενίσχυσης μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, όπως η 
προώθηση και προβολή της ιστορικής παράδοσης, των εκδηλώσεων και η ενίσχυση του 
ρόλου των συλλόγων της περιοχής, στα πλαίσια της διαφύλαξης της πολιτισμικής 
παράδοσης της περιοχής. Σημειώνεται επίσης ότι οι υποδομές εκπαίδευσης και υγείας 
κρίνονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές, αν και σημειώνονται κατά τόπους ελλείψεις 
τόσο υποδομών όσο και στελεχιακού δυναμικού. Επίσης στην περιοχή λειτουργούν και 
άλλες σημαντικές κοινωνικές δομές (π.χ. δομές Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο). Το σύνολο των παραπάνω υποδομών κοινωνικής στήριξης τόσο του 
συνόλου του πληθυσμού όσο και των ηλικιωμένων ατόμων και των ΑΜΕΑ απαιτούν συνεχή 
στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους για τη συνέχιση και την ενίσχυση του σημαντικού 
ρόλου που επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται ενέργειες όπως η βελτίωση του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, η υποστήριξη της στελέχωσης των δομών και η 
βελτίωση της κάλυψης των αναγκών μετακίνησης (π.χ. μεταφορά μαθητών, δημιουργία 
στάσεων ΚΤΕΛ και σιδηρόδρομου στα Οινόφυτα).  
 
3.4 Οικονομικά χαρακτηριστικά 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
 
Πινάκας 47: Συμπεράσματα ενότητας οικονομικών χαρακτηριστικών Δήμου Τανάγρας 
Βασικά Οικονομικά Χαρακτηριστικά 
 
1 Η περιοχή του Δήμου Τανάγρας σημειώνει σχετική δυναμική στον πρωτογενή τομέα αποτελώντας ωστόσο δευτερεύουσα οικονομική δραστηριότητα (18,4% της απασχόλησης το 2011). Μάλιστα σταδιακά αντικαθίσταται από την απασχόληση στους λοιπούς τομείς της οικονομίας, λόγω της περιορισμένης ανταγωνιστικότητας των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. 
2 Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής παρουσιάζει σημαντική δυναμική στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του τομέα απασχολούν το 39,1% των εργαζομένων της περιοχής (2011), ενώ στη ζώνη Σχηματαρίου-Οινοφύτων το 2010 καταγράφονται συνολικά 185 επιχειρήσεις υψηλής οικονομικής βαρύτητας και σημαντικής προστιθέμενης αξίας. 
3 Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον κυριότερο τομέα απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της περιοχής (42,5% της απασχόλησης) - Το μεγαλύτερο τμήμα της δραστηριότητας συγκεντρώνεται στους οικισμούς με αστικά χαρακτηριστικά 
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(Σχηματάρι και Τανάγρα), ενώ σημειώνεται και σχετική δραστηριοποίηση στους κλάδους τουριστικής εξυπηρέτησης (παραλιακό Δήλεσι και Δερβενοχώρια). 
4 Η σημαντική αλλά άτυπη και μη οργανωμένη ανάπτυξη της δευτερογενούς δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις χρήσεων γης και σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. 
5 Ο Δήμος Τανάγρας παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και κυρίως της ημερήσιας επισκεψιμότητας του, μέσω της αξιοποίησης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής (π.χ. αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Τανάγρας, παραλιακό μέτωπο, ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού Δερβενοχωρίων). 
6 Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται στα 4.540 άτομα, δηλαδή στο 46,7% του συνολικού του πληθυσμού – Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ως ποσοστό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα. 
7 Το επίπεδο της ανεργίας της ενότητας ανέρχεται στο 15,9% για το 2011, με το συνολικό αριθμό των ανέργων να είναι 1.447 άτομα. 
8 Το 17,3% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ (Ιανουάριος 2016). Ο πληθυσμός αυτός σημείωσε αύξηση 4,9% σε σχέση με το Μάιο του 2015. 
9 Οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται στο 29,6% των εγγεγραμμένων (Ιαν 2016), σημειώνοντας σημαντική διαφορά τόσο με την Περ.Ενότητα Βοιωτίας (42,8%) όσο και με τους υπόλοιπους Δήμους της.  
 
Γενικά Συμπεράσματα 
Σε γενικές γραμμές συμπεραίνεται ότι η δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα αποτελεί 
δευτερεύουσα δραστηριότητα για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό του Δήμου Τανάγρας 
(18,4% της απασχόλησης). Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει σημαντική δυναμική (39,1% 
των απασχολούμενων στο Δήμο), ενώ τέλος ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο τμήμα των απασχολουμένων (42,5%), με μικρή ωστόσο διαφορά από το 
δευτερογενή. Φυσικά κρίσιμη θεωρείται η περαιτέρω στήριξη (αλλά και εξυγίανση) της 
δευτερογενούς δραστηριότητας, η οποία και κατατάσσει την περιοχή μεταξύ των 
σημαντικότερων παραγωγικών περιοχών της χώρας. Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να 
σημειωθεί ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο της πρωτογενούς 
παραγωγής (μέσω της διοχέτευσής της στη γειτονική αγορά των Αθηνών) όσο και του 
τριτογενούς τομέα (μέσω της τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής και του φυσικού-
πολιτιστικού της αποθέματος). Δεδομένης της σημασίας ύπαρξης όλων των τομέων σε μια 
οικονομία έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική και προσαρμόσιμη σε περιόδους ύφεσης, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή ενεργειών και πολιτικών ενίσχυσης του 
πρωτογενή τομέα, μέσω της προώθησης δράσεων πιστοποίησης, τυποποίησης και 
γενικότερα εξασφάλισης υψηλού ποιοτικού επιπέδου και θετικής αναγνωρισιμότητας 
των προϊόντων στην αγορά και τους καταναλωτές της. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 
προωθηθεί η παροχή κινήτρων επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και στους υπόλοιπους 
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τομείς οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστικός κλάδος), στα πλαίσια της περαιτέρω 
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής και της διάχυσης της ανάπτυξης στο σύνολο του 
Δήμου, φυσικά αναλόγως των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων των επιμέρους 
περιοχών.  
 
Σε αυτό το σημείο είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι το επίπεδο του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού του Δήμου Τανάγρας ανέρχεται στο 46,7%, ενώ το επίπεδο ανεργίας 
κρίνεται σχετικά υψηλό (15,9% το 2011) και το 17,3% του συνολικού οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι μακροχρόνια άνεργοι σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ ανέρχονται στο 29,6% για το Δήμο Τανάγρας. Στα πλαίσια 
αντιμετώπισης της ανεργίας απαιτούνται πολιτικές σχετικά με την κατάρτιση των ανέργων, 
τη διαβίου μάθηση των κατοίκων, τη δημιουργία δομών υποστήριξης και εύρεσης 
εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας κλπ.  
 
3.5 Χωροταξικά – Πολεοδομικά χαρακτηριστικά 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των χωροταξικών-πολεοδομικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
 
Πινάκας 48: Συμπεράσματα ενότητας περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών Δήμου Τανάγρας 
Βασικά Χωροταξικά-Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά 
 
1 Από το Δήμο διέρχεται ο βασικός οδικός και αναπτυξιακός άξονας της χώρας (ΠΑΘΕ) και ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας. Επίσης εντός του Δήμου συναντάται ο κόμβος σύνδεσης του ΠΑΘΕ με την πόλη της Χαλκίδας, ο οποίος και διοχετεύει μεγάλο τμήμα της κίνησης προς και από την Αθήνα. 
2 Η δευτερογενής οικονομική δραστηριότητα της περιοχής συγκεντρώνεται, κυρίως, στην ευρύτερη περιοχή Σχηματαρίου-Οινοφύτων και σε μικρή απόσταση από τον ΠΑΘΕ.  
3 Ωστόσο οι συγκεντρώσεις της είναι άτυπες και μη οργανωμένες, έχοντας διαχρονικά οδηγήσει σε φαινόμενα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του υπεδάφους, επηρεάζοντας αρνητικά, τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, όσο και τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητές της (πρωτογενής παραγωγή, τουριστική δραστηριότητα κ.λπ.). 
4 Κρίνεται κρίσιμη η χωροθέτηση στην περιοχή ζώνη ΒΙΠΕ Εξυγίανσης (μέσω του χωρικού εργαλείου των ΟΧΕ), στα πλαίσια τόσο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων όσο και των υπερκείμενων σχεδίων σχεδιασμού.  
5 Η έλλειψη ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Ειδικότερα στην περιοχή του Δηλεσίου 
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σημειώνεται σημαντικότατο ζήτημα, με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού αυθαιρέτων κατασκευών. 
6 Το κτηριακό απόθεμα της περιοχής είναι σχετικά παλαιότερης κατασκευής (το 48,4% είναι της περιόδου 1971-1990), με το μεγαλύτερο ποσοστό νεότερων κατασκευών να εμφανίζεται στη ΔΕ Σχηματαρίου (65,7% του συνόλου) - Τα κτήρια των εργοστασίων-εργαστηρίων στο σύνολο του Δήμου αποτελούν το 3,6% των κτηρίων αποκλειστικής χρήσης. 
7 Οι αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής κρίνονται σχετικά ικανοποιητικές για την εξυπηρέτηση των αναγκών – Σημειώνονται ζητήματα με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικισμών (π.χ. Οινόφυτα) και την μη ύπαρξη στάσεων του ΚΤΕΛ και του σιδηρόδρομου. 
8 Η κατάσταση που παρουσιάζει το σύνολο του οδικού δικτύου είναι σχετικά καλή – Σημειώνονται ανάγκες σημειακών παρεμβάσεων και βελτιώσεων ασφαλείας, κυρίως στο οδικό δίκτυο της ενδοχώρας του Δήμου. 
  
Γενικά Συμπεράσματα 
Το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο για την περιοχή του Δήμου Τανάγρας χαρακτηρίζεται από τη 
σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα, οι οποίες ωστόσο είναι 
άτυπα χωροθετημένες σε μη οργανωμένους υποδοχείς. Το γεγονός μάλιστα αυτό 
αναγνωρίζεται από τα σχετικά θεσμικά κείμενα (Ειδικό Χωροταξικό Βιομηχανίας, 
Αναθεώρηση Χωροταξικού Περιφέρειας κλπ) και εν μέρει ευθύνεται και για την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση που υφίσταται το σύνολο της περιοχής. Βάσει του παραπάνω 
πλαισίου, του πλαισίου των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και των υπερκείμενων σχεδίων 
σχεδιασμού κρίνεται κρίσιμη η χωροθέτηση στην περιοχή ζώνη ΒΙΠΕ Εξυγίανσης (μέσω 
του χωρικού εργαλείου των ΟΧΕ). Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να συμβάλει 
καθοριστικά τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της 
περιοχής όσο και στην δρομολόγηση των προσπαθειών προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.  
 
Επίσης, όσον αφορά το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο της περιοχής, η έλλειψη συνολικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου έχει οδηγήσει σε σημαντικά ζητήματα 
συγκρούσεων χρήσεων γης, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε κωλύματα της εύρυθμης 
λειτουργίας του χώρου και των οικονομικών δραστηριοτήτων της. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται η περίπτωση του Δηλεσίου, στην περιοχή του οποίου συναντάται σημαντικός 
αριθμός αυθαιρέτων κτιριακών κατασκευών λόγω της σχεδόν ολοκληρωτικής έλλειψης 
πολεοδομικού σχεδίου (εξαίρεση αποτελεί ο οικισμός του ΟΤΕ). Γίνεται απόλυτα φανερή η 
ανάγκη δρομολόγησης των σχετικών ενεργειών εκπόνησης πολεοδομικού σχεδιασμού για 
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Και εδώ η υποκρισία ξεπερνάει τα όρια! Ενώ αναφέρεστε συγκεκριμένα στο Δήλεσι και πάλι κλείνετε την εισήγησή σας για την ανάγκη εκπόνησης πολεοδομικού σχεδιασμού σε ολόκληρο το Δήμο!
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το σύνολο του Δήμου. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό για διάφορους λόγους 
(π.χ. έλλειψη χρηματοδότησης) οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιάσουν στην αξιοποίηση 
ήδη υφιστάμενων καταγραφών και σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων και στην 
προώθηση και εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Χρήσεων Γης.  
 
Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται επίσης ανάγκη βελτίωσης τόσο του οδικού δικτύου της 
περιοχής, ιδιαίτερα σε σημεία της ενδοχώρας του Δήμου, όσο και εξασφάλισης 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των μεταφορικών αναγκών των κατοίκων. Πιο 
συγκεκριμένα κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας η διερεύνηση δυνατότητας διέλευσης 
λεωφορείων του ΚΤΕΛ και του σιδηροδρόμου από οικισμούς που μέχρι σήμερα δεν 
εξυπηρετούνται και της δημιουργίας νέων στάσεων σε αυτούς (π.χ. Οινόφυτα), στα 
πλαίσια της εξασφάλισης της ασφάλειας του μετακινούμενου πληθυσμού.  
 
3.6 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
 
Πινάκας 49: Αναπτυξιακά κενά ενότητας περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών Δήμου Τανάγρας 
Βασικά Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά 
 
1 Το σύνολο της περιοχής του Δήμου περιλαμβάνει εκτάσεις ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος χωρίς ωστόσο να είναι χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες (π.χ. οροπέδιο Δερβενοχωρίων, ποταμός Ασωπός και η κοιλάδα του κλπ) 
2 Η περιοχή δέχεται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των υδάτων λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (βιομηχανικής δραστηριότητας και πρωτογενούς παραγωγής) αλλά και φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές). 
3 Η απόθεση των απορριμμάτων της περιοχής του Δήμου γίνεται στον ΧΥΤΑ Θήβας – Η αποκομιδή εκτελείται από το Δήμο σε συνεργασία με τη ΔΕΠΟΔΑΘ. 
4 Οι οικισμοί του Δήμου υδρεύονται με νερό του Μόρνου μέσω της ΕΥΔΑΠ και της λειτουργίας μικρών ταχυδιυλιστηρίων, ενώ εκτελούνται σε τακτά διαστήματα χημικές αναλύσεις ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 
5 Οι περισσότεροι οικισμοί εξυπηρετούνται από οικιακούς αποχετευτικούς βόθρους, ενώ ολοκληρωμένο δίκτυο έχουν μόνο το Σχηματάρι, τα Οινόφυτα και η Οινόη. 
6 Όσον αφορά τη διαχείριση των ακαθάρτων έχει γίνει διαγωνισμός για τη ΔΕ Τανάγρας, ενώ το έργο της δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού είναι ενταγμένο προς υλοποίηση. 
7 Απαραίτητη κρίνεται η προώθηση των σχεδιαζόμενων και η υλοποίηση των 
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... και πάλι στο σύνολο του Δήμου!
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Ανεξάρτητα από τις δυνατότητες χρηματοδότησης, η εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Χρήσεων Γης στη Δ.Ε. Δηλεσίου αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση που δεν μπορεί να αποκρύπτεται κάτω από Το "γενικό".
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ενταγμένων έργων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης της περιοχής. 
  
Γενικά Συμπεράσματα 
Το σύνολο της περιοχής του Δήμου περιλαμβάνει στα όρια της περιοχές με ιδιαίτερο 
φυσικό ενδιαφέρον, χωρίς να είναι χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες και οι 
οποίες αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο προς αξιοποίηση. Πιο συγκεκριμένα η περιοχή 
παρουσιάζει ποικιλομορφία ανάγλυφου και σημεία φυσικού ενδιαφέροντος είναι το  
οροπέδιο και η ευρύτερη περιοχή των ορεινών κορυφών γύρω από τα 
Δερβενοχώρια, ο ποταμός Ασωπός και η κοιλάδα του. Επίσης σημαντικό φυσικό πόρο 
αποτελεί το παραλιακό μέτωπο, το οποίο αν και μικρό παρουσιάζει σχετική αναπτυξιακή 
δυναμική. Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι το περιβάλλον και οι υδάτινοι πόροι της 
περιοχής δέχονται σημαντικές πιέσεις υποβάθμισης που οφείλονται στην ανεξέλεγκτη 
άσκηση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα για την 
παρατηρούμενη υποβάθμιση οφείλεται τόσο η βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής 
όσο και η πρωτογενής παραγωγή, τα παράγωγα και κατάλοιπα των οποίων (π.χ. απόβλητα, 
λιπάσματα, φυτοφάρμακα) καταλήγουν στο υπέδαφος και τη θάλασσα επηρεάζοντας την 
ποιότητα των υδάτων και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Επίσης 
σημειώνονται φαινόμενα φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές), τα οποία απειλούν τόσο 
τις δασικές εκτάσεις όσο και τον πληθυσμό της πανίδας της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση 
κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων αντιμετώπισης της επιβάρυνσης από τη χρήση 
λιπασμάτων (π.χ. ενημέρωση αγροτών, προώθηση βιολογικής καλλιέργειας κλπ), αλλά και 
ο περιορισμός της επιβάρυνσης από την κτηνοτροφική δραστηριότητα (π.χ. οργάνωση 
μονάδων). Επίσης σημαντική κρίνεται η χωροθέτηση οργανωμένης ΒΙΠΕ, η  δημιουργία 
περιβαλλοντικών υποδομών (π.χ. χωροθέτηση βιολογικού εξυπηρέτησης των 
βιομηχανικών μονάδων), η κατασκευή έργων αποχέτευσης και ολοκλήρωση του δικτύου, η 
αξιοποίηση υφιστάμενων πηγών και δεξαμενών για εξασφάλιση υδάτων άρδευσης αλλά 
και η ολοκλήρωση και εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.  
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3.7 Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της 
περιοχής του Δήμου Τανάγρας παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 
 
Πινάκας 50: Συμπεράσματα ενότητας αναπτυξιακών χαρακτηριστικών Δήμου Τανάγρας 
Βασικά Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά 
 
1 Συγκέντρωση υψηλότερων εισοδημάτων στο βορειοανατολικό και συνάμα παραγωγικό τμήμα του Δήμου Τανάγρας, με το γενικότερο ύψος του εισοδηματικού επιπέδου να εμφανίζεται ικανοποιητικό  
2 Σε σχέση με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα σημειώνεται ότι ο μισός Δήμος εισοδηματικά βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα τόσο του συνόλου της Βοιωτίας όσο και της Περιφέρειας, ενώ το νότιο τμήμα του (ταχυδρομική ενότητα Βιλλίων) βρίσκεται ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα της Περ.Ενότητας και της Περιφέρειας. 
3 Την περίοδο 2009-2012 το μέσο φορολογούμενο εισόδημα των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας σημείωσε συνολικά μείωση πάνω από 2%, ακολουθώντας τις τάσεις των ανώτερων χωρικών επιπέδων. 
4 Ο Δήμος βρίσκεται σημαντικά πάνω από το όριο της φτώχειας (τιμή δείκτη από 1,22 έως 1,35). Συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές της Περ.Ενότητας σημειώνεται ότι ο Δήμος βρίσκεται σημαντικά πιο πάνω από το όριο αυτό σε σχέση με άλλες περιοχές. 
  
Γενικά Συμπεράσματα 
Σε γενικές γραμμές ο Δήμος Τανάγρας εμφανίζει ικανοποιητικό εισοδηματικό επίπεδο (από 
15.476 έως 16.208 ευρώ για το έτος 2012) σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της 
Περ.Ενότητας, ενώ εισοδηματικά ο μισός Δήμος βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα τόσο του 
συνόλου της Περ.Ενότητας όσο και της Περιφέρειας, ενώ το νότιο τμήμα του (ταχυδρομική 
ενότητα Βιλλίων) βρίσκεται ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα αυτά. Μάλιστα την περίοδο 
2009-2012 το μέσο φορολογούμενο εισόδημα του Δήμου σημείωσε συνολικά μείωση 
πάνω από 2%, ακολουθώντας τις τάσεις των ανώτερων χωρικών επιπέδων. Επίσης ο 
Δήμος βρίσκεται πάνω από το όριο της φτώχειας και σε ικανοποιητική απόσταση από αυτό 
(τιμή δείκτη από 1,22 έως 1,35), ενώ συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές της 
Περ.Ενότητας σημειώνεται ότι βρίσκεται σημαντικά πιο πάνω από το όριο αυτό σε σχέση με 
άλλες περιοχές. Σημειώνεται ότι για την σταθεροποίηση του εισοδήματος των κατοίκων της 
περιοχής, στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, 
και την επιστροφή του σε θετικούς ρυθμούς εξέλιξης απαιτείται ένα φάσμα πολιτικών και 
ενεργειών που σχετίζονται με τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την 
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ανάπτυξη νέων τομέων οικονομικής δραστηριοποίησης και την ενίσχυση των 
παραδοσιακών κλάδων, την κατάρτιση και συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
ανθρωπίνου δυναμικού κλπ.  
 
3.8 Σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις με άλλους Δήμους 
 
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ενότητας των χαρακτηριστικών σχέσεων και 
αλληλεξαρτήσεων της περιοχής του Δήμου Τανάγρας με άλλους Δήμους παρουσιάζονται 
στον επόμενο Πίνακα. 
 
Πινάκας 51: Συμπεράσματα ενότητας χαρακτηριστικών σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του Δήμου 
Τανάγρας 
Βασικά Χαρακτηριστικά σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων 
 
1 Ο Δήμος Τανάγρας αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης εργαζομένων για την ευρύτερη περιοχή (η καθημερινή εισροή εργαζομένων είναι 6,6 φορές η αντίστοιχή εκροή) 
2 Η μεγαλύτερη εισροή εργαζομένων προς το  Δήμο Τανάγρας γίνεται από το Δήμο Χαλκιδέων, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αθηναίων, Ωρωπού και Θηβαίων. 
3 Η μεγαλύτερη εκροή εργαζομένων από το Δήμο Τανάγρας γίνεται προς το Δήμο Θηβαίων, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αθηναίων και Χαλκιδέων. 
 Γενικά Συμπεράσματα 
Από τα παραπάνω και σε σχέση με τις αλληλεξαρτήσεις του Δήμου Τανάγρας με την 
ευρύτερη περιοχή του συμπεραίνεται ότι η περιοχή αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 
εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα συμπεραίνεται ότι στην περιοχή εισρέουν καθημερινά για 
λόγους εργασίας πάνω από 6,5 φορές περισσότεροι εργαζόμενοι από αυτούς που 
εξέρχονται. Επίσης αναφέρεται ότι μεγαλύτερη εισροή εργαζομένων γίνεται από το Δήμο 
Χαλκιδέων, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αθηναίων, Ωρωπού και Θηβαίων. Αντίθετα  η 
μεγαλύτερη εκροή εργαζομένων γίνεται από το Δήμο Θηβαίων, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι 
Αθηναίων και Χαλκιδέων. Ωστόσο τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εσωτερική 
οδοποιία, την προσπελασιμότητα της περιοχής και στο οδικό δίκτυο του Δήμου, ιδιαίτερα 
στο κομμάτι της ενδοχώρας και το ορεινότερο τμήμα του Δήμου, δυσκολεύουν τις 
καθημερινές μετακινήσεις και αλληλεξαρτήσεις με τις γειτονικές περιοχές και χρήζουν 
αντιμετώπισης στα πλαίσια εφαρμογής κατάλληλων δράσεων βελτίωσης και ολοκλήρωσης 
των σχετικών υποδομών. 
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Ιδού γιατί η μελέτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν αποτελεί Ο.Χ.Ε. Πέραν των άλλων λόγων δεν συμβάλλει στην ελάττωση του ενεργειακού αποτυπώματος που προκαλείται από τις μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς τη βιομηχανική περιοχή γύρω από τον ΑΣΩΠΟ.




