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1 ΔΙΑΓΧΓΖ 

1.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΟΣΑ 

Οη Αάκνη ζπγθξνηνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο ηνπ Πξψηνπ ΐαζκνχ ηεο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο. Οη Αάκνη 
δηαηξνχληαη ζε δεκνηηθΪ δηακεξέζκαηα. Σν φλνκα θαη ε Ϋδξα ηνπ Αάκνπ νξέδεηαη κε λφκν ά κε ην πξνεδξηθφ 
δηΪηαγκα αλαγλψξηζάο ηνπ. 

Οη δεκνηηθΫο αξρΫο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκέδνπλ φιεο ηηο ηνπηθΫο ππνζΫζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο 
επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζέα, ηελ αλΪπηπμε θαη ηε ζπλερά βειηέσζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσάο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Οη αξκνδηφηεηΫο ηνπο αθνξνχλ θπξέσο ηνπο 
ηνκεέο: 

 ΏλΪπηπμεο 

 ΠεξηβΪιινληνο 

 Πνηφηεηαο Γσάο θαη Βχξπζκεο Λεηηνπξγέαο ησλ Πφιεσλ θαη ησλ Οηθηζκψλ 

 Ώπαζρφιεζεο 

 Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη Ώιιειεγγχεο 

 Παηδεέαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ 

 Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

Οη δεκνηηθΫο θαη θνηλνηηθΫο αξρΫο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ λφκσλ, ησλ 
θαλνληζηηθψλ δηαηΪμεσλ ηεο δηνέθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηΪμεσλ πνπ ζεζπέδνπλ νη έδηεο ζχκθσλα κε 
ην Ϊξζξν 79 ηνπ Ν. 3463. ΚαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπο, ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνπλ ππφςε ηνπο: 

 Σηο εζληθΫο, πεξηθεξεηαθΫο θαη επξσπατθΫο πνιηηηθΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπο 

 Σελ αλΪγθε ζπλεξγαζέαο θαη ζπληνληζκνχ κε Ϊιιεο ηνπηθΫο ά δεκφζηεο αξρΫο θαη νξγαληζκνχο, νη 
νπνένη Ϋρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζΫηνπλ πφξνπο ζηελ πεξηθΫξεηΪ ηνπο 

 Σνπο δηαζΫζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θΪιπςε ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηελ αλΪγθε λα δηαζθαιηζζεέ ε 
επσθειάο, απνηειεζκαηηθά ρξάζε θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκά ηνπο 

 Σελ αλΪγθε λα νξγαλψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε 
επΪξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ησλ 
θαηνέθσλ 

 Σελ αλΪγθε γηα πςειάο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθά πξνζηαζέα θαη πξνζηαζέα ηεο πνιηηηζηηθάο 
θιεξνλνκηΪο, θαζψο θαη ηελ αλΪγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο 

Οη δεκνηηθΫο θαη θνηλνηηθΫο αξρΫο ξπζκέδνπλ ζΫκαηα ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο εθδέδνληαο ηνπηθΫο θαλνληζηηθΫο 
απνθΪζεηο, ζην πιαέζην ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο. 

Ο Αάκαξρνο, πξναζπέδεη ηα ηνπηθΪ ζπκθΫξνληα θαη αζθεέ ηα θαζάθνληΪ ηνπ κε γλψκνλα ηε δηαζθΪιηζε ηεο 
ελφηεηαο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Βηδηθφηεξα, ν Αάκαξρνο: 

 Βθπξνζσπεέ ην Αάκν ζε θΪζε δεκφζηα αξρά 

 Βθηειεέ ηηο απνθΪζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιένπ, ηεο εθηειεζηηθάο επηηξνπάο, ηεο νηθνλνκηθάο 
επηηξνπάο θαη ηεο επηηξνπάο πνηφηεηαο δσάο 

 Βέλαη πξντζηΪκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ θαη ηηο δηεπζχλεη 

 Βέλαη πξντζηΪκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αάκνπ θαη εθδέδεη ηηο πξΪμεηο πνπ πξνβιΫπνπλ νη 
ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο γηα ην δηνξηζκφ, ηηο θΪζε εέδνπο ππεξεζηαθΫο κεηαβνιΫο θαη ηελ Ϊζθεζε ηνπ 
πεηζαξρηθνχ ειΫγρνπ 

 πλππνγξΪθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθΪ εληΪικαηα πιεξσκάο ησλ δαπαλψλ, 
νη νπνέεο Ϋρνπλ εθθαζαξηζηεέ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Αάκνπ 
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 ΤπνγξΪθεη ηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζπλΪπηεη ν Αάκνο 

 Βθδέδεη πηζηνπνηεηηθΪ θαη βεβαηψζεηο 

 ΏπαληΪ ζηα εξσηάκαηα ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιένπ 

Σα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα εκπεξηΫρνπλ Ϋλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα δξΪζεηο 
ηνπηθάο αλΪπηπμεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ πινπνέεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Ο.Σ.Ώ. Δ εθπφλεζε 
ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο γέλεηαη κε εηζάγεζε ηεο Βθηειεζηηθάο Βπηηξνπάο θαη γλσκνδφηεζε απφ 
ηελ Βπηηξνπά Αηαβνχιεπζεο, εγθξέλεηαη απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην, πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζην πξψην 
εμΪκελν ηεο δεκνηηθάο πεξηφδνπ θαη κπνξεέ λα αλαζεσξεέηαη θΪζε δηεηέα. Βέλαη επνκΫλσο ν «νδεγφο» ηεο 
δξΪζεο ηνπο γηα ηελ ηξηεηέα ηεο ζεηεέαο ηεο θΪζε Αεκνηηθάο Ώξράο. 

 

1.2 ΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1.2.1 Θεζκηθφ πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  

Σν ζεζκηθφ πιαέζην πνπ δηΫπνπλ ηα ΒπηρεηξεζηαθΪ ρΫδηα αλαιχεηαη παξαθΪησ:   

 Άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Αάκσλ θαη Κνηλνηάησλ (Ν. 3463/2006): ζεζπέδεηαη γηα πξψηε θνξΪ, ε 
ππνρξΫσζε θαηΪξηηζεο Βπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ απφ ηνπο πξσηνβΪζκηνπο Ο.Σ.Ώ. .  

 Άξζξν 266 Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξΫσζε θαηΪξηηζεο 
Βπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Ώ. α βαζκνχ. 

Καηεπζχλζεηο ζηνπο ΟΣΏ Ώ ΐαζκνχ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ Β.Π. δφζεθαλ απφ ην Τπνπξγεέν Βζσηεξηθψλ 
(ΤΠ.Β.Α.Α.Ώ) κε ζρεηηθΫο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο θαη εγθπθιένπο, φπσο κε: 

1. ηελ Τπνπξγηθά Ώπφθαζε 18183, ΦΒΚ 534, ΐ, 13/4/2007 ζηελ νπνέα θαζνξέζηεθε ε δνκά θαη ην 
πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ Ο.Σ.Ώ. 

2. ηελ αξ. 45/58939/25-10-2006 Βγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ γηα ην ζθνπφ, ηε δηΪξζξσζε 
θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Β.Π. 

3. ηελ αξ. 66/50837/14-9-2007 Βγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ, ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο 
θαηΪξηηζεο ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ ΟΣΏ α΄ βαζκνχ  

4. ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) 
α’ βαζκνχ» κε ην νπνέν θαζνξέζηεθε ε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ. 

5. ηελ Τπνπξγηθά Ώπφθαζε 5694/3-2-2011 ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ηξνπνπνηεέηαη ε ΤΏ 18183/13-4-
2007 

6. ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα αξ. 89/2011 κε ην νπνέν ηξνπνπνηεέηαη ην ΠΑ185/2007 «ξγαλα θαη 
δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ 
Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α’ βαζκνχ». 

 

1.2.2 Ρφινο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ  
Ο ξφινο ησλ ΟΣΏ δελ πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ παξνρά δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιέηεο, αιιΪ λα 
ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο πνιηηηθφο, θνηλσληθφο θαη αλαπηπμηαθφο. ΠξνθεηκΫλνπ λα βειηηψλνπλ ζπζηεκαηηθΪ 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο, εέλαη αλαγθαέα ε αλΪπηπμε - ζην εζσηεξηθφ 
ηνπο - ελφο κεραληζκνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ο κεραληζκφο απηφο πξνγξακκαηηζκνχ εθθξΪδεηαη κΫζα απφ ηε ζχληαμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο 
ηνπ ΟΣΏ, ην νπνέν απνζθνπεέ ζηελ εηζαγσγά κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκΪησλ 
πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβΪζκηα απηνδηνέθεζε. ηφρνο εέλαη ε δηαδηθαζέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 
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παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κΫηξεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ δξΪζεσλ ηνπ Ο.Σ.Ώ., λα απνηειΫζεη κηα 
ζηαζεξά εζσηεξηθά ιεηηνπξγέα θαη δηαδηθαζέα, ζηελ νπνέα ζα ζπκκεηΫρεη ζε φιεο ηηο θΪζεηο, κε 
ζπγθεθξηκΫλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δελ εζηηΪδεη κφλν ζηελ παξαγσγά ελφο πξνγξακκαηηθνχ θεηκΫλνπ, αιιΪ 
θπξέσο ζηηο δηαδηθαζέεο κε ηηο νπνέεο απηφ εθπνλεέηαη, παξαθνινπζεέηαη θαη αμηνινγεέηαη. Χο εθ ηνχηνπ, 
επεηδά ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ϋρεη πνιπηνκεαθφ ραξαθηάξα, κε κεγΪιν εχξνο ζεκαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, 
αληέζηνηρν ηνπ θΪζκαηνο ησλ ζεκΪησλ πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλΪ ηηο δεκνηηθΫο αξρΫο, ελψ, παξΪιιεια, 
θαιχπηεη φιν ην θΪζκα ησλ αξκνδηνηάησλ ελφο ΟΣΏ θαη ελ δπλΪκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ, ε 
εθπφλεζά ηνπ απαηηεέ ηε ζπκκεηνρά ηφζν ησλ αηξεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηνπ ΟΣΏ, φζν θαη ηεο 
ηνπηθάο θνηλσλέαο, φπσο απηά εθθξΪδεηαη κΫζα απφ ηνπο κεκνλσκΫλνπο δεκφηεο, αιιΪ θαη ηνπο θνηλσληθνχο 
θαη νηθνλνκηθνχο θνξεέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην φξακα ηεο εθΪζηνηε δεκνηηθάο αξράο κπνξεέ λα γέλεη 
ξεαιηζηηθφ θαη ε ηνπηθά θαη εζσηεξηθά αλΪπηπμε ηνπ ΟΣΏ λα ελαξκνληζηεέ κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Με ηελ εθπφλεζε Βπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ θαηαβΪιιεηαη κέα πξνζπΪζεηα αμηνπνέεζεο ηεο εκπεηξέαο 
πνπ Ϋρεη πξνθχςεη απφ ηα ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΣνκεαθΪ ΒπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ησλ Κνηλνηηθψλ 
Πιαηζέσλ ηάξημεο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. 

Σα ΒπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ησλ ΟΣΏ δελ αλαθΫξνληαη κφλν ζε Ϋξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 
Βπξσπατθά Έλσζε, αιιΪ θαη απφ Ϊιιεο εζληθΫο θαη ηνπηθΫο πεγΫο θαη δελ αλαθΫξνληαη κφλν ζε Ϋξγα πνπ 
ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ έδην ην Αάκν θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα, αιιΪ θαη ζε δξΪζεηο πνπ ζηφρν Ϋρνπλ 
ηελ νξγΪλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Αάκσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ θαη ηελ εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε. 
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1.3 ΟΡΙΜΟ, ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΡΘΡΧΖ ΔΝΟ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
1.3.1 Οξηζκφο 
 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ Ο.Σ.Ώ. ζπληζηΪ Ϋλα νινθιεξσκΫλν πξφγξακκα ηνπηθάο θαη νξγαλσηηθάο - 
ιεηηνπξγηθάο αλΪπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 
εζληθφ επέπεδν. ΏθνξΪ δειαδά φρη κφλνλ ζηηο ππνδνκΫο θαη ζηηο ηνπηθΫο επελδχζεηο, αιιΪ θαη ζηε βειηέσζε 
ηεο πθηζηΪκελεο νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ Ο.Σ.Ώ., ζην πιαέζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβΪιινληνο ζην 
νπνέν δξνπλ, κεξηκλψληαο γηα ηε βειηέσζε ηεο δηαβέσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξνρά πνηνηηθφηεξσλ 
ππεξεζηψλ. 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εκπεξηΫρεη Ϋλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα δξΪζεηο ηνπηθάο 
αλΪπηπμεο θαη απνζθνπεέ ζηελ πινπνέεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΟΣΏ. 

ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαζνξέδνληαη νη ζηξαηεγηθνέ ζηφρνη θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθάο 
αλΪπηπμεο, θαζψο θαη ε νξγΪλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΣΏ θαη ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ, θαη παξΪιιεια 
εμεηδηθεχνληαη νη δξΪζεηο ηεο ηξηεηέαο γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

 

1.3.2 ηφρνη 
Οη γεληθνέ ζηφρνη ελφο Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο αθνξνχλ ζηνπο εμάο θΪησζη: 

 Πξνψζεζε ηεο ηνπηθάο αλΪπηπμεο. 

 Βζσηεξηθά αλΪπηπμε ηνπ ΟΣΏ σο νξγαληζκνχ. 

 ΏλΪπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ΟΣΏ θαη ηεο επηξξνάο Ϊιισλ θνξΫσλ. 

 Οη παξαπΪλσ γεληθνέ ζηφρνη πεξηιακβΪλνπλ κέα ζεηξΪ απφ εηδηθνχο ζηφρνπο, φπσο: 

 Πξνζηαζέα θαη αλαβΪζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκΫλνπ (νηθηζηηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηερληθΫο 
ππνδνκΫο) πεξηβΪιινληνο ηεο πεξηνράο ηνπ ΟΣΏ. 

 ΐειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο. 

 ΐειηέσζε ηεο παξαγσγηθάο ηθαλφηεηαο ησλ ΟΣΏ κΫζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα 
ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα θηέξηα θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ. 

 Πξνψζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ. 

 ΐειηέσζε ηεο θνηλσληθάο θαη νηθνλνκηθάο επεκεξέαο ησλ θαηνέθσλ ηνπ ΟΣΏ. 

 Καιχηεξε εμππεξΫηεζε ησλ πνιηηψλ. 

 Ώπνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκά θαη αμηνπνέεζε ησλ πφξσλ. 

 ΠξνζΫιθπζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 Βπέζπεπζε ηεο σξέκαλζεο θαη ηεο πινπνέεζεο ησλ δξΪζεσλ. 

 Πεξηνξηζκφ ηεο απνζπαζκαηηθάο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκΪησλ. 

 πληνληζκφ ησλ δνκψλ ηνπ Ο.Σ.Ώ., ηε βειηέσζε ηνπ ηξφπνπ δηνέθεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ 
εζσηεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ Ο.Σ.Ώ. 

 ΏλΪπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε πνιιαπιαζηαζηηθΪ απνηειΫζκαηα. 

 Βλέζρπζε ηεο ηνπηθάο δεκνθξαηέαο θαη ηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο θνηλσληθνχ ειΫγρνπ.  
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 ΏλαβΪζκηζε ηνπ επηπΫδνπ ζπλεξγαζέαο ησλ ΟΣΏ κε θνξεέο ηνπ ηδησηηθνχ, δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ 
ηνκΫα γηα ηε ζπληνληζκΫλε πξνψζεζε ηεο ηνπηθάο αλΪπηπμεο θαη ηελ απφ θνηλνχ παξνρά 
ππεξεζηψλ. 

 

1.3.3   Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ ΟΣΏ απνηειεέ εξγαιεέν γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ, κε 
ηα εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ: 

Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Ιθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ. 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεέ πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, 
αιιΪ θαη πξφγξακκα γηα ηε βειηέσζε ηεο πθηζηΪκελεο ιεηηνπξγέαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
Ννκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Αάκν. Βέλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ ραξαθηάξα, κε εχξνο 
ζεκαηηθψλ αληηθεηκΫλσλ αληέζηνηρνπ ηνπ θΪζκαηνο ησλ ζεκΪησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλά 
ιεηηνπξγέα ηνπ ΟΣΏ. Καιχπηεη φιν ην θΪζκα ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπ Αάκνπ θαη ελ δπλΪκεη ην ζχλνιν ησλ 
ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ. 

Σξηεηέο Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο αληαλαθιΪηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηνπ 
Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ, θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 
εζληθφ επέπεδν. Σν φξακα ηεο εθΪζηνηε Αεκνηηθάο Ώξράο απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθά θαη αλαιχεηαη ζε 
ηξηεηΫο πξφγξακκα δξΪζεο ηνπ ΟΣΏ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη ηΫινο ζε εηάζην πξφγξακκα 
δξΪζεο ηεο θΪζε ππεξεζέαο ηνπ δάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. 

Οξγαληθφ ηνηρείν ηεο Καζεκεξηλήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη Μέξνο ηνπ 
Πξνγξακκαηηθνχ ηνπ Κχθινπ. 

Δ ζχληαμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο εέλαη ε αξρηθά θΪζε ηεο δηαδηθαζέαο πξνγξακκαηηζκνχ, 
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξΪζεο ηνπ Αάκνπ. Δ δηαδηθαζέα απηά απνηειεέ ην δηαξθΫο 
αληηθεέκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγΪλσλ, ησλ πξντζηακΫλσλ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. 

Τινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ 
θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 

θνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηάζηνπ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο εέλαη ε εμεηδέθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηξηεηνχο 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ζε εηάζην πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ο εηάζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη 
ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ δξΪζεσλ ηνπ ηξηεηνχο πξνγξΪκκαηνο ζηηο ππεξεζέεο, νη νπνέεο πινπνηνχλ ηκάκαηα ηνπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο. 

Δθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηε πκκεηνρή Όισλ ησλ Δκπιεθφκελσλ. 

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχληαμάο ηνπ ζπκκεηΫρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκΫλν ηξφπν: 

 ΏηξεηΪ φξγαλα (Αεκνηηθφ πκβνχιην, επηηξνπΫο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ, Ώληηδάκαξρνη, Α 
επηρεηξάζεσλ, ΣνπηθΪ ζπκβνχιηα). 

 ΤπεξεζηαθΪ ζηειΫρε (ΠξντζηΪκελνη ππεξεζηψλ, ΑηεπζπληΫο Βπηρεηξάζεσλ, ζηειΫρε ηεο ππεξεζέαο 
Πξνγξακκαηηζκνχ). 

 Σνπηθνέ θνξεέο θαη νκΪδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιάο ζηελ ηνπηθά αλΪπηπμε ά/θαη ζηε 
ιεηηνπξγέα ηνπ ΟΣΏ. 

 Φνξεέο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηάκαηνο ηεο ρψξαο (πρ ΠεξηθΫξεηα, ΝΏ). 

Δ ιάςε ησλ απνθΪζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ δελ ζηεξέδεηαη κφλν ζηελ αλΪιπζε ηεο πθηζηΪκελεο 
θαηΪζηαζεο, αιιΪ θαη ζηηο αλΪγθεο θαη πξνζδνθέεο ησλ θαηνέθσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 
Αάκνπ, φπσο απηΫο δηαηππψλνληαη ζηηο δηαδηθαζέεο ζπκκεηνράο. 
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Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεέ ην βαζηθφ πιαέζην θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ 
ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγΪλσλ δηνέθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαη εέλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο 
ηνπ ΟΣΏ, πξνθεηκΫλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Βπηπξφζζεηα, απνηειεέ πξντφλ ζπιινγηθάο εξγαζέαο 
φισλ ησλ δνκψλ ηνπ Αάκνπ θαη νδεγεέ ζηελ αλΪιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ 
επηπΫδσλ, ζε φηη αθνξΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ ηκάκαηνο εθεέλνπ ζην νπνέν απηΪ εκπιΫθνληαη. 

Αμηνπνίεζε Γεηθηψλ Δπίδνζεο. 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξάζηκνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο, ε επέηεπμε ησλ 
νπνέσλ παξαθνινπζεέηαη κΫζσ ηεο αμηνπνέεζεο ζπζηάκαηνο δεηθηψλ επέδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
εμΫιημεο ηεο ηηκάο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεέα (εζφδσλ / δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, 
απνηειεζκΪησλ ζηνπο απνδΫθηεο) πνπ ηεξνχληαη ζηηο βΪζεηο δεδνκΫλσλ ηνπ νινθιεξσκΫλνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο ελφο ΟΣΏ.  

 

1.4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΖ ΠΡΟΔΓΓΙΖ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαέζην εθπφλεζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ πξνηεέλεηαη 
κε βΪζε: 

 Σηο πξνβιΫςεηο ηνπ λΫνπ Κψδηθα Αάκσλ θαη Κνηλνηάησλ θαη ηελ Τπνπξγηθά Ώπφθαζε γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ ησλ Ο.Σ.Ώ. Άξζξν 266 Ν. 
3852/2010 (Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξΫσζε θαηΪξηηζεο Βπηρεηξεζηαθψλ 
ΠξνγξακκΪησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Ώ. α βαζκνχ. 

 Σελ γλψζε ηεο Βιιεληθάο θαη δηεζλνχο εκπεηξέαο θαη βηβιηνγξαθέαο ζε ζΫκαηα πεξηθεξεηαθάο 
αλΪπηπμεο θαη ηηο ζχγρξνλεο ηΪζεηο αλΪιπζεο θαη πξνζΫγγηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ. 

 Σα εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ θαη ηε ζΫζε ηνπ ζην πεξηθεξεηαθφ, 
εζληθφ θαη επξχηεξν γεσπνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ. 

 Σελ αλΪγθε νινθιεξσκΫλεο πξνζΫγγηζεο αιιΪ θαη νπζηαζηηθάο εμεηδέθεπζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ ελ φςεη ηεο πινπνέεζεο ηνπ ΒΠΏ 2007-2013, ψζηε λα εέλαη εθηθηά ε κΫγηζηε 
δπλαηά ελζσκΪησζε θαη αμηνπνέεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ, ζπκπεξαζκΪησλ θαη πξνηΪζεσλ. 

 Σν λΫν ζεζκηθφ πιαέζην θαη ηηο ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο ησλ ΟΣΏ Ώ’ βαζκνχ πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηηο 
ζεζκηθΫο αιιαγΫο ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ. 

 Σηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Γαιαηζένπ θαη ησλ Σνκεαθψλ Βπηρεηξεζηαθψλ 
ΠξνγξακκΪησλ ηνπ ΒΠΏ θαη ηηο λΫεο ξπζκέζεηο ηεο δηαξζξσηηθάο πνιηηηθάο ηεο Β.Β.  

 

1.4.1 Βαζηθά ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  
Δ εθπφλεζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πεξηιακβΪλεη ηΫζζεξα (4) δηαθξηηΪ ζηΪδηα κε επηκΫξνπο 
βάκαηα, κε ζθνπφ λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπζηεκαηηθΪ φιεο νη παξΪκεηξνη θαη φινη νη 
ζπληειεζηΫο πνπ επεξεΪδνπλ θαη θαζνξέδνπλ ην πιαέζην ιεηηνπξγέαο θαη αλΪπηπμεο ηνπ Αάκνπ. Σα βάκαηα 
πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην θΪζε ζηΪδην πεξηγξΪθνληαη ζπλνπηηθΪ ζηε ζπλΫρεηα. 

ΣΑΓΙΟ Α: Αποηύπυζη και Αξιολόγηζη ηος Δξυηεπικού και Δζυηεπικού Πεπιβάλλονηορ 
ηος ΟΣΑ – ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ 
ΒΖΜΑ 1Ο: ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΧΖ. 
Πξνεηνηκαζέα θαη νξγΪλσζε ηεο δηαδηθαζέαο θαηΪξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο, κΫζσ ησλ εμάο 
ελεξγεηψλ: 
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 πγθξφηεζε ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ κε κΫιε αλΪ ζεκαηηθά ελφηεηα («ΠεξηβΪιινλ θαη πνηφηεηα δσάο», 
«Κνηλσληθά Πνιηηηθά, Τγεέα, Παηδεέα, Πνιηηηζκφο θαη Ώζιεηηζκφο», «Σνπηθά Οηθνλνκέα θαη 
Ώπαζρφιεζε» «ΐειηέσζε Αηνηθεηηθάο Εθαλφηεηαο θαη Οηθνλνκηθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ Αάκνπ»). 

 Αηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο δεκνηηθάο αξράο. 

 ΟξγΪλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Ϋξγνπ. 

 ΒλεκΫξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ΝΠ ηνπ Αάκνπ. 

 
ΒΖΜΑ 2Ο: ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ, ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ Χ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ Χ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ. 
Ώ. πλνπηηθά πεξηγξαθά θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη 
εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ  δεηεκΪησλ ηνπηθάο αλΪπηπμεο, πνπ ζα πξΫπεη λα αληηκεησπέζεη ν Αάκνο 
θαηΪ ηελ επφκελε ηεηξαεηέα. 

ΠεξηγξΪθεηαη ε γεληθά, καθξνζθνπηθά εηθφλα ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη αλαθΫξνληαη ηα γεσγξαθηθΪ, 
πιεζπζκηαθΪ, θνηλσληθΪ, νηθνλνκηθΪ, πνιενδνκηθΪ, πεξηβαιινληηθΪ θαη αλαπηπμηαθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο. 
Ώθνινπζεέ ε αμηνιφγεζε ηεο θαηΪζηαζεο ηεο πεξηνράο θαη εληνπέδνληαη ηα θξέζηκα δεηάκαηα ηνπηθάο 
αλΪπηπμεο ζε θΪζε ζεκαηηθφ ηνκΫα («ΠεξηβΪιινλ θαη πνηφηεηα δσάο», «Κνηλσληθά Πνιηηηθά, Παηδεέα, 
Πνιηηηζκφο θαη Ώζιεηηζκφο», «Σνπηθά Οηθνλνκέα θαη Ώπαζρφιεζε»).  

ΐ. πλνπηηθά πεξηγξαθά θαη αμηνιφγεζε ηεο γεληθάο εηθφλαο ηνπ Αάκνπ σο Οξγαληζκνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 
πεξηβΪιινληνο απηνχ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη εληνπηζκφο ησλ θξέζηκσλ δεηεκΪησλ 
εζσηεξηθάο αλΪπηπμεο ζηηο εμάο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο: 

θνπφο ηνπ βάκαηνο εέλαη ε απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε  

 ηεο γεληθάο εηθφλαο ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη ηνπ Αάκνπ σο Οξγαληζκνχ.   

 ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη ησλ θΪζεησλ ππεξεζηψλ ζην ζεκαηηθφ ηνκΫα «ΠεξηβΪιινλ θαη πνηφηεηα 
δσάο».   

 ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη ησλ θΪζεησλ ππεξεζηψλ ζην ζεκαηηθφ ηνκΫα «Κνηλσληθά Πνιηηηθά, Τγεέα, 
Παηδεέα, Πνιηηηζκφο θαη Ώζιεηηζκφο».   

 ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη ησλ θΪζεησλ ππεξεζηψλ ζην ζεκαηηθφ ηνκΫα «Σνπηθά νηθνλνκέα θαη 
απαζρφιεζε».   

 ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο ηνπ Αάκνπ θαη ησλ νξηδφληησλ ππεξεζηψλ.   

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Τπεξεζέα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ΏλΪπηπμεο: 

 πεξηγξΪθεη ζπλνπηηθΪ ηε γεληθά, καθξνζθνπηθά εηθφλα ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ αιιΪ θαη ην Αάκν σο 
Οξγαληζκφ 

 ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα, φπνπ απαηηεέηαη, αλαθΫξεη ηα 
γεσγξαθηθΪ, πιεζπζκηαθΪ, θνηλσληθΪ, νηθνλνκηθΪ, πνιενδνκηθΪ, πεξηβαιινληηθΪ θαη αλαπηπμηαθΪ 
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Αάκνπ θαζψο θαη ησλ ζρΫζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηάζεψλ ηνπ κε ηελ επξχηεξε 
πεξηνρά. εηξΪ πηλΪθσλ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά παξνπζέαζε ησλ ζηνηρεηψλ πνπ 
απαηηνχληαη.  

 ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα, κΫζσ ζπκπιάξσζεο 
εξσηεκαηνινγέσλ πεξηγξαθάο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηΪζηαζεο απφ ηηο ππεξεζέεο  θαη ηα ΝΠ, 
πξνβαέλεη ζε  εληνπηζκφ πξνβιεκΪησλ γηα ηελ ηνπηθά αλΪπηπμε ζε θΪζε ζεκαηηθφ ηνκΫα («ΠεξηβΪιινλ 
θαη πνηφηεηα δσάο», «Κνηλσληθά Πνιηηηθά, Τγεέα, Παηδεέα, Πνιηηηζκφο θαη Ώζιεηηζκφο», «Σνπηθά 
Οηθνλνκέα θαη Ώπαζρφιεζε»). εηξΪ πηλΪθσλ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά παξνπζέαζε 
ησλ ζηνηρεηψλ πνπ απαηηνχληαη.  

ε ζπλεξγαζέα κε ηηο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ, κΫζσ ζπκπιάξσζεο εξσηεκαηνινγέσλ, απνηππψλεη θαη 
παξνπζηΪδεη ζπλνπηηθΪ: 

 ηελ νξγαλσηηθά δνκά θαη ηα ζπζηάκαηα ιεηηνπξγέαο 
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 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 ηηο ζπλεξγαζέεο 

 δηαδηθαζέεο, ζπζηάκαηα θαη πξφηππα πνπ ππνζηεξέδνπλ ηελ ειεθηξνληθά δηαθπβΫξλεζε 

 ηελ θηηξηαθά ππνδνκά θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ 

 νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα θαη πεξηνπζέα. 
εηξΪ πηλΪθσλ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά παξνπζέαζε ησλ ζηνηρεηψλ πνπ 
απαηηνχληαη.  

ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα, κΫζσ ζπκπιάξσζεο 
εξσηεκαηνινγέσλ, γηα ηνπο αλσηΫξσ αλαθεξφκελνπο πξνβαέλεη ζε  εληνπηζκφ πξνβιεκΪησλ γηα 
ηελ εζσηεξηθά αλΪπηπμε ηνπ Αάκνπ. εηξΪ πηλΪθσλ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά 
παξνπζέαζε ησλ ζηνηρεηψλ πνπ απαηηνχληαη.  

 

Δ αμηνιφγεζε ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη ηεο νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ πεξηιακβΪλεη ηνπιΪρηζηνλ: 

 Σα θξέζηκα δεηάκαηα αλΪπηπμεο (ηνπηθΪ θαη εζσηεξηθΪ), ηα νπνέα εέλαη ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ 
απφ ην Αάκν κεζνπξφζεζκα, ηεξαξρεκΫλα θαηΪ ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο. 

 Σα κεηνλεθηάκαηα θαη ηα πιενλεθηάκαηα ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ σο πξνο ηα θξέζηκα δεηάκαηα, ηηο 
αλΪγθεο ησλ πνιηηψλ θαζψο επέζεο θαη ηελ εθηηκψκελε δάηεζε γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζε επέπεδν 
Αάκνπ. 

 Σηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πθηζηΪκελεο αδπλακέεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
ηνπ, ζε ζρΫζε α) κε ηηο ιεηηνπξγέεο πνπ επηηεινχλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ πιηθνηερληθά ηνπο 
ππνδνκά, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη β) κε ηελ νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ηνπ Αάκνπ 
θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 

 Σηο επθαηξέεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ εμσγελεέο παξΪγνληεο (φπσο ζεζκηθφ πιαέζην, εζληθΫο θαη 
επξσπατθΫο πνιηηηθΫο θαη ρξεκαηνδνηάζεηο). 

 
 

ΒΖΜΑ 3Ο: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΧΝ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ. 
Πξαγκαηνπνηεέηαη ε επηινγά ηεο ζηξαηεγηθάο πνπ ζα αθνινπζάζεη ν Αάκνο κΫζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ 
ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξΪζεο, ε νκαδνπνέεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε Άμνλεο θαη ΜΫηξα θαη ε δηαηχπσζε 
ηνπ νξΪκαηνο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαθπβΫξλεζεο.  

ην πιαέζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθάο ηνπ Αάκνπ πξνζδηνξέδνληαη ηα θξέζηκα δεηάκαηα ηνπηθάο 
αλΪπηπμεο πνπ ζα αληηκεησπέζεη ν Αάκνο (γεληθνέ ζηφρνη ηνπηθάο αλΪπηπμεο) θαη δηακνξθψλνληαη νη 
θαηΪιιειεο εζσηεξηθΫο ζηξαηεγηθΫο επηινγΫο πνπ ζα δηαζθαιέδνπλ επηηπρά πξνζΫγγηζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ 
ηνπηθάο θαη εζσηεξηθάο αλΪπηπμεο.   

Οη ζπλαθεέο γεληθνέ ζηφρνη νκαδνπνηνχληαη ζε πξνηεξαηφηεηεο – ΜΫηξα θαη ηα ζπλαθά ΜΫηξα 
νκαδνπνηνχληαη ζε επξχηεξεο πξνηεξαηφηεηεο – Άμνλεο.  

Αηαηππψλεηαη ην φξακα γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη γηα ηελ εζσηεξηθά αλΪπηπμε ηνπ 
Αάκνπ σο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη νη θαηεπζπληάξηεο αξρΫο, πνπ πξΫπεη λα δηΫπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο 
ηνπ θαη γεληθΪ ηνλ ηξφπν δηνέθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ. 

 

ΒΖΜΑ 4Ο: ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΟΜΟΡΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΙ ΣΖΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
θνπφο ηνπ βάκαηνο εέλαη ε δηαζθΪιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξΪζεσλ ππεξηνπηθάο αλΪπηπμεο θαη ε 
πξνψζεζε ηπρφλ δηαδεκνηηθψλ θαη δηαβαζκηδηθψλ ζπλεξγαζηψλ (ΠεξηθΫξεηαο-Αάκνπ). 
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Σν βάκα, εθηφο ησλ Ϊιισλ, ζηνρεχεη επέζεο ζηελ αλαβΪζκηζε ηνπ επηπΫδνπ ζπλεξγαζέαο ηνπ Αάκνπ κε 
φκνξνπο Αάκνπο γηα ηε ζπληνληζκΫλε πξνψζεζε ηεο ππεξηνπηθάο αλΪπηπμεο θαη ηελ απφ θνηλνχ παξνρά 
ππεξεζηψλ ά ηελ πινπνέεζε δξΪζεσλ θαη ζπκθσληψλ. 

Βπηπξφζζεηα, ην βάκα ζηνρεχεη ζηε ζπλεξγαζέα ηνπ Αάκνπ κε ηελ ΠεξηθΫξεηα, ψζηε λα ζπληνληζηνχλ 
δξΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά αλΪπηπμε. 

 

ΣΑΓΙΟ Β: ΈΓΚΡΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ – ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 
ΒΖΜΑ 5Ο: ΈΓΚΡΙΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ. 

Σν βάκα πεξηιακβΪλεη ηηο εμάο ελΫξγεηεο  :  

 Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδένπ απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο Βθηειεζηηθάο 
Βπηηξνπάο 

 Παξνπζέαζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδένπ ζηε Αεκνηηθά  Βπηηξνπά Αηαβνχιεπζεο 

 Παξνπζέαζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδένπ κΫζσ ησλ δηαζΫζηκσλ ζπζηεκΪησλ θαη δηαδηθαζηψλ 
επηθνηλσλέαο 

 ΑηνξγΪλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ-Αηαβνχιεπζε 

 χλνςε ησλ ζπκπεξαζκΪησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκΫξσζε ηεο Βθηειεζηηθάο 
Βπηηξνπάο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ 

Βθφζνλ θξέλεηαη απαξαέηεην απφ ηελ Βθηειεζηηθά Βπηηξνπά, κε βΪζε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, 
αλαζεσξνχληαη ζεκεέα ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδένπ 

 

ΣΑΓΙΟ Γ: ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ  
ΒΖΜΑ 6Ο: ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΥΔΓΙΧΝ ΓΡΑΖ.  
Με ζθνπφ ηελ εθαξκνγά ηεο ζηξαηεγηθάο ηνπ Αάκνπ, ζην βάκα απηφ, θαηαξηέδεηαη ην Βπηρεηξεζηαθφ ρΫδην 
γηα ηελ επέηεπμε θΪζε ηφρνπ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδένπ. 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξηιακβΪλεη Άμνλεο, ΜΫηξα, ηφρνπο, φπσο Ϋρνπλ θαηαξηηζηεέ ζηε θΪζε 
θαηΪξηηζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδένπ, θαη δξΪζεηο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηε ζηξαηεγηθά ηνπ Αάκνπ. Σν 
Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαηαξηέδεηαη απφ ηελ Τπεξεζέα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ΏλΪπηπμεο ζε ζπλεξγαζέα 
κε ηελ Τπεξεζέα πνπ εέλαη αξκφδηα γηα ην ΜΫηξν θαη ην ηφρν. Γηα ηελ επέηεπμε ησλ ηφρσλ ηνπ θΪζε ΜΫηξνπ 
ζρεδηΪδεηαη ζεηξΪ ΑξΪζεσλ.  

Γηα ηελ θαηΪξηηζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ρεδένπ απαηηνχληαη νη εμάο ελΫξγεηεο:  

1. Βμεηδέθεπζε ησλ ΜΫηξσλ θαη ησλ ηφρσλ ζε ΑξΪζεηο 

2. πλνπηηθά πεξηγξαθά ηνπ ζρεδένπ δξΪζεο γηα θΪζε αξκφδηα ππεξεζέα 
Σν Βπηρεηξεζηαθφ ρΫδην αλαθΫξεηαη ηφζν ζε δξΪζεηο ηνπηθάο αλΪπηπμεο φζν θαη ζε δξΪζεηο εζσηεξηθάο 
αλΪπηπμεο. 

 

ΒΖΜΑ 7Ο: ΣΡΙΔΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ. 
θνπνέ ηνπ βάκαηνο εέλαη ε ΕεξΪξρεζε & πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξΪζεσλ: δηΪξθεηα θαη ρξνλνδηΪγξακκα, 
αξκφδηα ππεξεζέα, θνξεέο πινπνέεζεο θαη ρσξνζΫηεζε, πξνηεξαηφηεηα, πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαέσλ 
αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπο, εθξνΫο, θιπ. 

Πξαγκαηνπνηεέηαη  

- Βθηέκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξΪζεσλ  

- Βθηέκεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

- Καηαλνκά ησλ εζφδσλ ζηα Ϋηε γηα ηελ θΪιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ δξΪζεσλ 
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Ο ηξηεηάο θαη ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζέα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
ΏλΪπηπμεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ ππεξεζέα πνπ εέλαη αξκφδηα γηα ην ΜΫηξν θαη ην ηφρν. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα απνθηεζεέ ε ζπγθεληξσηηθά εηθφλα ησλ δξΪζεσλ ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο αιιΪ 
θαη ε εηθφλα γηα επηκΫξνπο θαηαλνκΫο, ε Τπεξεζέα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ΏλΪπηπμεο δεκηνπξγεέ 
ζπγθεληξσηηθνχο πέλαθεο θαη ηνπο νκαδνπνηεέ : 

- αλΪινγα κε ηελ ππεξεζέα πνπ εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνέεζά ηνπο  

- αλΪινγα κε ην εέδνο ηνπο (ιεηηνπξγέα, ελΫξγεηα, επΫλδπζε/Ϋξγν) (ζπλερηδφκελε, λΫα) 

- αλΪινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα  

- αλΪινγα κε ηε ρσξνζΫηεζε (ζην ζχλνιν ηεο επηθξΪηεηαο ηνπ Αάκνπ, αλΪ δεκνηηθά/ηνπηθά θνηλφηεηα, 
δηαδεκνηηθά, δηαβαζκηδηθά, π, θι.) 

- αλΪινγα κε ην Ϋηνο 

- αλΪινγα κε ηε πεγά ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην Ϋηνο 

ΜΫζσ ησλ πξνεγνχκελσλ νκαδνπνηάζεσλ δηελεξγνχληαη πνηθέινη Ϋιεγρνη ησλ δξΪζεσλ.  
ΣΫινο ζπληΪζζνληαη νη Υξεκαηνδνηηθνέ Πέλαθεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

ΒΖΜΑ 8Ο . ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΓΔΙΚΣΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Σην βήκα απηό πξνζδηνξίδνληαη νη δείθηεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
παξαθνινύζεζε θαη ε αμηνιόγεζεο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. Οη δείθηεο 
παξαθνινύζεζεο θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε δείθηεο εηζξνώλ, εθξνώλ θαη απνηειέζκαηνο. 

 

ΣΑΓΙΟ Γ: ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
ΒΖΜΑ 9Ο: ΈΓΚΡΙΖ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ. 

Σν βάκα πεξηιακβΪλεη ηηο εμάο ελΫξγεηεο  :  

 Έγθξηζε απφ ην Α ηνπ θΪζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Αάκνπ, εληφο κηαο (1) εβδνκΪδαο απφ ηελ 
εηζάγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξΪζεσλ ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ πνπ ην αθνξνχλ. 

 νινθιάξσζε ηνπ ζρεδένπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο απφ ηελ Τπεξεζέα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
ΏλΪπηπμεο 

 ππνβνιά ηνπ ζρεδένπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο απφ ηελ Βθηειεζηηθά Βπηηξνπά ζην Αεκνηηθφ 
πκβνχιην, επηζπλΪπηνληαο ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Αάκνπ γηα δξΪζεηο/ 
ζρΫδηα δξΪζεο πνπ ηα αθνξνχλ. 

 Ϋγθξηζε ηνπ ζρεδένπ απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην 

 Ϋιεγρν γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζέαο θαηΪξηηζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο απφ ηελ ΏπνθεληξσκΫλε 
Αηνέθεζε (Ώπηνηειάο Τπεξεζέα Βπνπηεέαο ΟΣΏ), κε ππνβνιά ζρεηηθάο Ϋθζεζεο εγθεθξηκΫλεο απφ ην 
Αεκνηηθφ πκβνχιην 

 δεκνζηνπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο απφ ην Αάκν. 
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ρήκα 1: Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  
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1.4.2  Μέζα θαη Δξγαιεία γηα ηελ Καηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 

Δ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο ζρεδένπ ζηεξέρζεθε βΫβαηα θαη ζηελ επηθνηλσλέα κε δηΪθνξνπο θνξεέο, φπσο κε 
ζηειΫρε ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ, ηα νπνέα πξνΎζηαληαη ησλ Αηεπζχλζεσλ, θαζψο θαη κε Ϊιια ζηειΫρε. 

θνπφο ηεο επηθνηλσλέαο κε ηνπο αλσηΫξσ, άηαλ ε ζπιινγά θαη ζηαηηζηηθά αλΪιπζε ησλ δεδνκΫλσλ 
(πιεζπζκηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θιπ.), ψζηε λα απνηππσζεέ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηά αθξέβεηα ε πθηζηΪκελε 
θαηΪζηαζε ηεο πεξηνράο πνπ θαιχπηεηαη δηνηθεηηθΪ απφ ηνλ Αάκν Γαιαηζένπ. 

Ώθφκα, πεγΫο δεδνκΫλσλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ, άηαλ νη εμάο: 

 Δ Βζληθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα ΒιιΪδνο (Β..Τ.Β.- ΒΛ.ΣΏΣ.), γηα ηελ Ϋξεπλα ζηα αξρεέα θαη ζηνπο 
πέλαθΫο ηεο 

 ηνηρεέα απφ αξκφδηεο ππεξεζέεο Τπνπξγεέσλ, Οξγαληζκψλ θαη ΦνξΫσλ 

 Έξεπλα γξαθεένπ κε ζπλεληεχμεηο κε βΪζε εκη-δνκεκΫλν εξσηεκαηνιφγην: γηα ηελ θαηαγξαθά ησλ 
απφςεσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Αάκνπ θαη ησλ θνξΫσλ, κε ζηφρν λα απνηππσζεέ ε αμηνιφγεζε θαη ε 
«δπλακηθά» ηνπ Αάκνπ θαη ηεο πεξηνράο ηνπ 

 ρεηηθΪ Ϋγγξαθα, θαλνληζκνέ, κειΫηεο, ηερληθΫο πξνζσπηθνχ, ηερληθφ πξφγξακκα, θιπ. ηνπ Αάκνπ 
κειΫηεο, νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα, ζηνηρεέα 

Δ θαηΪξηηζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ ζηεξέδεηαη ζηε ζεσξέα ηνπ ηνπηθνχ 
αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηε ζεσξέα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξΪζεο δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 
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1.4.3 Οκάδα Έξγνπ 
 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ γηα ηελ πεξένδν 2011-2014 εθπνλάζεθε κε ηελ επζχλε 
ηεο ΟκΪδαο Αηνέθεζεο Έξγνπ ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ πνπ ζπγθξνηάζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ ΑεκΪξρνπ Ώ.Π. 
38479/12-10-11 

Οη Αηεπζχλζεηο θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα ηνπ Αάκνπ ζπκκεηεέραλ ελεξγΪ ζηελ φιε δηαδηθαζέα κε ηελ 
ππνβνιά πξνηΪζεσλ θαη παξαηεξάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκΫλνπ, θαζψο θαη κε ηελ 
ζπκπιάξσζε θαηΪιιεια δνκεκΫλνπ εξσηεκαηνινγένπ ην νπνέν αθνξνχζε ζηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε 
ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο. 

Δ ΟκΪδα Αηνέθεζεο Έξγνπ ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ πνπ ζπζηΪζεθε κε απφθαζε ΑεκΪξρνπ, γηα ην ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο Βπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο απφ ζηειΫρε ηνπ Αάκνπ, απνηειεέηαη απφ 
ηνπο: 

1) Γψκπνο Κσλζηαληέλνο, Ώληηδάκαξρνο Οηθνλνκηθψλ & Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

2) ΐαζξαθνθνέιε Ενπιέα, Αηεπζχληξηα Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

3) ΑαβΫηα Υξηζηέλα, Αηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

4) πειηφπνπινο Παλαγηψηεο, Αηεπζπληάο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

5) Γθφγθνπ Μαξέα, Αηεπζχληξηα ΚΒΠ 

6) ΠξσηνλνηΪξηνο Βκκαλνπάι, Αεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο ηνπ ΝΠΑΑ «Ώζιεηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο 
Οξγαληζκφο – ΐ. Παπαδηνλπζένπ»  

7) ΏιηκπΫξηε Μαξέα, Αεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο ηνπ ΝΠΑΑ «Οξγαληζκφο Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο & 
Ώιιειεγγχεο»  

8) Παλαγησηέδνπ Άλλα, ΤπΪιιεινο ηνπ Αάκνπ ΠΒ-Οηθνλνκηθνχ Αηνηθεηηθνχ.  

9) Γηψηε Άλλα, ΤπΪιιεινο ηνπ Αάκνπ θιΪδνπ ΠΒ Μεραληθψλ Υσξνηαθηψλ.  
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2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΦΙΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 

2.1 ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 

2.1.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά, Υσξνηαμηθή Έληαμε θαη Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε  

2.1.1.1 Ηζηοπική Γιαδπομή ηος Γήμος 
 

Δ πεξηνρά ηνπ Γαιαηζένπ θαη ζπγθεθξηκΫλα ηα Σνπξθνβνχληα θαηνηθνχληαη απφ ηα πξντζηνξηθΪ ρξφληα. 
πγθεθξηκΫλα, απφ ηελ 4ε ρηιηεηεξέδα π.Υ. θαη κεηΪ νη πξντζηνξηθνέ ζπλνηθηζκνέ ηεο Ώζάλαο επεθηΪζεθαλ 
πξνο ηα Σνπξθνβνχληα (ζην βφξεην Ϊθξν), ην ΥαιΪλδξη, ηε Ραθάλα θαη πξνο Ϊιιεο θαηεπζχλζεηο. ΚαηΪ ηελ 
πεξένδν ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, νη πξντζηνξηθνέ νηθηζκνέ κεηαβΪιινληαη ζε νξγαλσκΫλεο θνηλσλέεο θαη Ϋηζη 
δεκηνπξγνχληαη νη θψκεο θαη νη (αξραένη) Αάκνη. Σα Σνπξθνβνχληα ππΪγνληαη ζηνλ αξραέν Αάκν ΐαηά φπνπ 
θαηνηθνχζε ε Ώηγεέδα Φπιά θαη εέρε πξνζηΪηε ηνλ Δξαθιά. Βπεηδά ε πεξηνρά γχξσ απφ ηα Σνπξθνβνχληα 
άηαλ πνιχ εχθνξε κε Ϊθζνλα λεξΪ, ηφζν νη αξραένη Ώζελαένη, φζν θαη νη κεηαγελΫζηεξνη, εέραλ εθεέ ηα 
θηάκαηΪ ηνπο θαη ηα θνπΪδηα ηνπο. 

Σα Σνπξθνβνχληα αλαθΫξνληαη πξψηε θνξΪ κε ην φλνκα Ώγρεζκφο απφ ηνλ Παπζαλέα ζηα ΏηηηθΪ, 
ηνλέδνληαο φηη ην μφαλν ηνπ ζενχ Αέα (Αηφο Ϊγαικα Ώγρεζκένπ) βξέζθεηαη εθεέ. ΛΫγεηαη φηη απφ εθεέ ν Αέαο 
Ϋξηρλε ηνπο θεξαπλνχο. Σν φλνκα «Ώγρεζκφο» εέλαη ζχλζεηε ιΫμε θαη πξνΫξρεηαη απφ ηηο ιΫμεηο Ϊγρε πνπ 
ζεκαέλεη πιεζένλ θαη εζκφο πνπ ζεκαέλεη απηφο πνπ εμνξκΪ δπλαηΪ. Ο Παπζαλέαο αλαθΫξεη φηη ην βνπλφ 
άηαλ γεκΪην θπζηθνχο θηλδχλνπο (θαθφο θαηξφο, Ϊγξηα δψα θηι), θαη φηη άηαλ επέζεο θξεζθχγεην ιεζηψλ νη 
νπνένη θξχβνληαλ ζηηο ζπειηΫο θαη θαηΫβαηλαλ θαη ιάζηεπαλ ηελ πφιε. 

Σν 1932 αλαθαιχθζεθαλ ζην βφξεην Ϊθξν ηνπ βνπλνχ έρλε αξραένπ βσκνχ. ηελ "Εζηνξέα ησλ Ώζελψλ" ηνπ 
Αηνλχζηνπ νπξκειά αλαθΫξεηαη φηη ζην βνπλφ βξηζθφηαλ ην Άιζνο ησλ Βπκελέδσλ, ην κΫξνο δειαδά φπνπ 
νδεγάζεθε ν Οηδέπνδαο απφ ηελ θφξε ηνπ Ώληηγφλε γηα λα μεπιπζεέ απφ ηα ακαξηάκαηα ηεο νηθνγΫλεηαο ησλ 
Λαβδαθηδψλ θαη λα δηθαζηεέ. Σν βνπλφ δηαηάξεζε ην αξραέν φλνκΪ κΫρξη ηνλ 3ν - 5ν αηψλα κ.Υ. νπφηε ν 
ιφθνο κεηνλνκΪζηεθε ζε Λπθνβνχληα πξνθαλψο απφ ηνπο ιχθνπο πνπ ππάξραλ εθεέ ά απφ ην θσο πνπ 
Ϋινπδε ην βνπλφ (ιχθνο=θσο). Μηα Ϊιιε εθδνρά αλαθΫξεη φηη ην φλνκα ην πάξε απφ ηνλ Λχθν, γην ηνπ 
βαζηιηΪ ηεο Ώηηηθάο, ΒξερζΫα, ζηνλ νπνέν ν παηΫξαο ηνπ Ϊθεζε θιεξνλνκηΪ ηνλ ιφθν. Σελ ζεκεξηλά 
νλνκαζέα Σνπξθνβνχληα, ηελ πάξε ηνλ 15ν αηψλα επεηδά απνηεινχζε νρπξφ ησλ Σνχξθσλ ην 1456. 

ΚαηΪ ηα ξσκατθΪ ρξφληα ζηελ πεξηνρά ησλ Σνπξθνβνπλέσλ, ρηέδνπλ ηηο νηθέεο ηνπο Ρσκαένη αμησκαηηθνέ θαη 
αμησκαηνχρνη, αιιΪ δελ ππΪξρνπλ νξγαλσκΫλα ρσξηΪ ζηελ πεξηνρά. 

ΚαηΪ ηα βπδαληηλΪ ρξφληα ε γε ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο ιέγνπο. Βθεέλε ηελ επνρά ν ΏιΫμηνο ν Κνκλελφο ζηΫιλεη 
12 Ϊξρνληεο/αξρνληηθΫο νηθνγΫλεηεο ζηελ Ώηηηθά. Μέα απφ απηΫο ηηο νηθνγΫλεηεο άηαλ θαη νη ΜπεληδΫινη ζηνπο 
νπνένπο πεξηάιζε ε ηδηνθηεζέα ηεο πεξηνράο ησλ Σνπξθνβνπλέσλ θαη ηεο ΟκνξθνθιεζηΪο. 

Μεηαμχ ηνπ 1382 θαη ηνπ 1402 νη ΦξΪγθνη δέλνπλ ηελ Ϊδεηα ζε Ώξβαλέηεο λα εγθαηαζηαζνχλ βνξεηναλαηνιηθΪ 
ησλ Σνπξθνβνπλέσλ. Οη Ώξβαλέηεο εγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ πεξηνρά ππφ ηελ αξρεγέα ηνπ ΚαινγξΫδα, φλνκα ην 
νπνέν θΫξεη ε νκψλπκε πεξηνρά κΫρξη θαη ζάκεξα. 

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο Σνπξθνθξαηέαο ζηελ πεξηνρά ηεο ΟκνξθνθιεζηΪο θαη ηνπ Ώγρεζκνχ, κΫλνπλ κφλν 
βνζθνέ, θαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ΒπαλΪζηαζεο ηα Σνπξθνβνχληα γέλνληαη ιεκΫξη Ώξκαηνιψλ θαη Κιεθηψλ. 

Σν 1840, Ϋξρνληαη νη πξψηνη Ϋπνηθνη ζηελ πεξηνρά ηεο ΟκνξθνθθιεζηΪο, νη νπνένη άηαλ Ρνπκειηψηεο 
ηζνπΪλεδεο απφ ηελ πεξηνρά ηεο Φσθέδαο θαη δνχζαλ ζε θαιχβεο θαη ζηΪλεο, ρσξέο λα εέλαη νξγαλσκΫλνη 
ζε θνηλφηεηα. ΚαηΪ ην ηΫινο ηνπ 19νπ αηψλα αλνέγνπλ ηα πξψηα ληακΪξηα θαη ην 1910 δεκηνπξγεέηαη ην πξψην 
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αζβεζηνθΪκηλν ζην ΓαιΪηζη, ηα νπνέα άηαλ ε αηηέα λα θηηαρηεέ ν πξψηνο νξγαλσκΫλνο νηθηζκφο εξγαηψλ 
ζηελ πεξηνρά ηνπ Γαιαηζένπ. Σα πξψηα ζπέηηα ρηέδνληαη θνληΪ ζηελ ζεκεξηλά πεξηνρά "ΛηλαξΪ". Δ πεξηνρά 
αξρέδεη λα αλαπηχζζεηαη κε πην γξάγνξνπο ξπζκνχο. Αελ Ϋρεη κπεη αθφκα ζην ζρΫδην θαη απηφ δηεπθνιχλεη 
αξθεηνχο λα ρηέζνπλ απζαέξεηα. Σν 1927 δεκνζηεχεηαη δηΪηαγκα κε ην ζθνπφ απηφ, αιιΪ αλαθαιεέηαη 2 
κάλεο αξγφηεξα, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη θΪηνηθνη δελ εέλαη Αεκφηεο Ώζελψλ. 

ΜΫρξη ην 1925 πεξέπνπ, ε πεξηνρά απνηειεέ ηφπν εμνράο γηα πνιινχο Ώζελαένπο. ηε ζπλΫρεηα, ε πφιε 
αξρέδεη λ' αλαπηχζζεηαη κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο. Αελ θαηνηθεέηαη πηα κφλν απφ Ναμηψηεο θαη 
ηεξενειιαδέηεο αιιΪ αξρέδνπλ λα θαηαθζΪλνπλ θΪηνηθνη απφ φια ηα κΫξε ηεο ΒιιΪδαο. Έρνπλ 
δεκηνπξγεζεέ ηα πξψηα θαηαζηάκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο θαηνέθνπο. Σν 1932 δεκηνπξγεέηαη θαη ν πξψηνο 
ζχιινγνο ν νπνένο νλνκΪδεηαη «ΏλαγΫλλεζε» θαη ιεηηνπξγεέ αξρηθΪ σο αζιεηηθφ ζσκαηεέν. 

ηα ζθιεξΪ ρξφληα ηεο Καηνράο πνιινέ Γαιαηζηψηεο ζα δνθηκαζηνχλ απφ ηελ πεέλα θαη ηελ βαξηΪ δνπιεηΪ 
ζηα Κακέληα. Σα πεχθα ησλ Σνπξθνβνπλέσλ δηαηεξνχλ κΫρξη ην 1941 ηελ ππθλά ηνπο βιΪζηεζε νπφηε θαη 
κεγΪιν κΫξνο ηνπ δΪζνπο γέλεηαη θαπζφμπια γηα λα δεζηαζνχλ φρη κφλν νη Γαιαηζηψηεο αιιΪ θαη πνιινέ 
Ώζελαένη. Σα Σνπξθνβνχληα θηινμελνχλ κΫιε αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ ζηνλ αγψλα θαηΪ ησλ Γεξκαλψλ. 

ΜεηαπνιεκηθΪ, ν Αάκνο Γαιαηζένπ δηεπξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Δ εζσηεξηθά κεηαλΪζηεπζε θΫξλεη φιν 
θαη πεξηζζφηεξνπο θαηλνχξηνπο θαηνέθνπο ζηελ πεξηνρά πνπ αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαένπο ξπζκνχο. Σν 1952 
γέλεηαη δεχηεξε απφπεηξα λα γέλεη Κνηλφηεηα. Δ απφθαζε παέξλεηαη ηειηθΪ ην 1954.Έηζη απνζπΪζηεθε απφ 
ην Αάκν Ώζελψλ ζηηο 4/2/1954 κε ην ΐ.Α - ΦΒΚ 23/4-2-1954 η.Ώ' θαη αλαγλσξέζηεθε σο θνηλφηεηα Γαιαηζένπ. 

2.1.1.2 Βαζικά Υαπακηηπιζηικά ηος Γήμος 
Ο Αάκνο Γαιαηζένπ ιεηηνπξγεέ, φπσο θΪζε Αάκνο ηεο ΒιιΪδαο, κε βΪζε ην λΫν Νφκν Αάκσλ θαη Κνηλνηάησλ 
αξηζ. 3463, ΦΒΚ 114 / 08-06-2006 θαη ην Νφκν ΚαιιηθξΪηε, Ν.3852/2010 (ΦΒΚ-Ώ-187/7-6-2010). 

Σν ΓαιΪηζη εέλαη απφ ην 1963 δάκνο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ηεο Ώζάλαο1. ΓεσγξαθηθΪ αλάθεη ζηα 
βφξεηα πξνΪζηηα αλ θαη κε ηελ ζπλερφκελε επΫθηαζε ηεο Ώζάλαο, ην ΓαιΪηζη βξέζθεηαη πιΫνλ ζην θΫληξν ηεο 
πφιεο. Βέλαη απφ ηηο πεξηνρΫο ηεο πξσηεχνπζαο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξαζέλνπ αιιΪ θαη κηα απφ ηηο 
πην ππθλνθαηνηθεκΫλεο ηαπηφρξνλα. ΚαηαιακβΪλεη Ϋθηαζε πεξέπνπ 4 ηεηξ. ρικ. βξέζθεηαη δπηηθΪ απφ ηα 
Σνπξθνβνχληα θαη 4 ρικ. βφξεηα απφ ην θΫληξν ηεο Ώζάλαο. πλνξεχεη κε ηνπο εμάο δάκνπο: Ώζελαέσλ, ΝΫαο 
Εσλέαο, ΦηινζΫεο-Φπρηθνχ. Σν ΓαιΪηζη μεδηπιψλεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ Σνπξθνβνχληα πνπ εέλαη ν 
πςειφηεξνο ηεο Ώζάλαο. ΑηνηθεηηθΪ ππΪγεηαη ζηνλ Κεληξηθφ ΣνκΫα ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ώηηηθάο. 

Με πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ 58.850 θαηνέθνπο (ΒΤΒ, Ώπνγξαθά 2011) βξέζθεηαη ζηελ 24ε ζΫζε απφ πιεπξΪο 
πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ Αάκσλ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ώηηηθάο (5νο ζηνλ Κεληξηθφ ΣνκΫα), ελψ εέλαη ν 7νο πην 
ππθλνθαηνηθεκΫλνο Αάκνο ηεο ΠεξηθΫξεηαο κε 14.617,49 θαηνέθνπο αλΪ η.ρικ. Δ ζπλνιηθά Ϋθηαζε ηνπ Αάκνπ 
εέλαη 4.206 ζηξΫκκαηα θαη απνηειεέηαη απφ 8 Π.Β., ζχκθσλα κε ην παιαηφ Γ.Π.. Σν λΫν Γ.Π.. απνηειεέηαη 
απφ 7 Π.Β. θαη εέλαη πξνο εθαξκνγά θπξέσο γηα ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο θνηλάο ρξάζεο, κηαο θαη 
πνιενδνκηθΪ ε πφιε ηνπ Γαιαηζένπ Ϋρεη αγγέμεη ηα φξηα ηεο θαη δελ επεθηεέλεηαη. 

Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ ζχκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο απνγξαθάο πιεζπζκνχ ηεο 
ΒΤΒ ην 2011 αληηζηνηρεέ ζην 1,54% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ώηηηθάο (3.812.330 θαηνέθνπο). 

Γηα ηελ ζχγθξηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρΫζε κε ηνπο γεηηληΪδνληεο δάκνπο ν Αάκνο Γαιαηζένπ: 

ΓΖΜΟ ΈΚΣΑΖ ΟΙΚΙΜΧΝ 
(ΔΤΔ) (η.ρικ) 

ΠΛΖΘΤΜΟ ΔΤΔ 
2011 (πξαγκαηηθφο) 

ΜΙΚΣΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 
άηνκα / η.ρικ 

Αάκνο Γαιαηζένπ 4,0   58.850 14.617,49 

Αάκνο Ώζελαέσλ 39,0 655.780 16.830,41 

Αάκνο ΝΫαο Εσλέαο 4,4   66.800 15.109,70 

Αάκνο ΦηινζΫεο-
Φπρηθνχ 

5,1  26.750   4.401,84 

Πίλαθαο 1 ηνηρεία έθηαζεο, πιεζπζκνχ θαη κηθηήο ππθλφηεηαο.  
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2.1.1.3 Γιοικηηική Οπγάνωζη ηος Γήμος Γαλαηζίος  
Αελ ππάξμε ζπλΫλσζε Αάκσλ κε ην ζρΫδην «ΚαιιηθξΪηεο» (Νφκνο 3582/2010). Ο Αάκνο Γαιαηζένπ 
παξακΫλεη απηφλνκνο θαη απαξηέδεηαη απφ ην Αεκνηηθφ δηακΫξηζκα Γαιαηζένπ. 

2.1.1.4 Θέζη και Ρόλορ ηος Γήμος ζηο Νομό και ζηην Πεπιθέπεια 
 

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ ζπλνξεχεη κε ηνλ Αάκν Ώζελαέσλ, Ϋρνληαο Ϋηζη Ϊκεζε πξφζβαζε ζε θεληξηθΫο 
ππεξεζέεο. Δ Ώηηηθά νδφο, ε νπνέα δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ Λεσθφξν Κχκεο (ηελ θπζηθά πξνΫθηαζε ηεο 
Λεσθφξνπ ΐεΎθνπ), θαζψο επέζεο θαη ε Λεσθφξνο Γαιαηζένπ, πξνζθΫξνπλ Ϊκεζε πξφζβαζε ζηνπο 
θαηνέθνπο ηνπ Γαιαηζένπ, ηφζν κε ηελ Βζληθά νδφ φζν θαη κε Ϊιιεο πεξηνρΫο ηεο επξχηεξεο Ώηηηθάο. Βπέζεο 
πξΫπεη λα ζεκεησζεέ ε εχθνιε θαη Ϊκεζε πξφζβαζε πξνο ηηο αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Οιπκπηαθνχ 
ζηαδένπ. 

Σν ΓαιΪηζη απνηειεέ Ϋλαλ ζπνπδαέν πλεχκνλα πξαζέλνπ, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ηεο 
Ώζάλαο. ε απηφ ζπκβΪιινπλ ηφζν ην Ϊιζνο ΐεΎθνπ, φζν θαη ην Ώηηηθφ Ϊιζνο ζηα Σνπξθνβνχληα. Σα Ϊιζε 
ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ απνηεινχλ ηφπν αλαςπράο θαη πφιν Ϋιμεο ηφζν γηα ηνπο θαηνέθνπο ηνπ Αάκνπ, φζν 
θαη γηα ηνπο θαηνέθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ ηεο Ώηηηθάο. 

ην Ϊκεζν κΫιινλ ε πεξηνρά ηνπ Γαιαηζένπ ζα εμππεξεηεέηαη απφ ηελ Γξακκά 4 ηνπ Μεηξφ. πγθεθξηκΫλα 
ζηνλ Αάκν Γαιαηζένπ ζα ππΪξμνπλ 2 ζηαζκνέ ηνπ Μεηξφ: ν ζηαζκφο «Άιζνο ΐεΎθνπ» ν νπνένο ζα εέλαη 
ηεξκαηηθφο ζηαζκφο θαη αθεηεξέα, θαη ν ζηαζκφο «ΓαιΪηζη». 
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ρήκα 1 : Γεσγξαθηθφο Υάξηεο ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ  
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2.1.2 Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο  

2.1.2.1 Πεπιβάλλον 
 

Ώλ θαη ε πεξηνρά ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ δελ κπνξεέ λα αθξηβψο ραξαθηεξηζηεέ σο αγξνηηθά, πεδηλά, νξεηλά ά 
παξαζαιΪζζηα, παξΪ κφλν σο αζηηθά, εληνχηνηο, δηαζΫηεη Ϋλα πνιχ κεγΪιν πνζνζηφ πξαζέλνπ ρΪξε ζηα 
Ϊιζε ΐεΎθνπ θαη Ώηηηθφ. 

Σν Άιζνο ΐεΎθνπ απιψλεηαη ζε κηα πεξηθξαγκΫλε Ϋθηαζε 224 ζηξεκκΪησλ θαη πεξηιακβΪλεη Ϋλα κηθξφ 
ππαέζξην ζΫαηξν, παηδηθά ραξΪ, αλνηρηφ θνιπκβεηάξην, γάπεδα πνδνζθαέξνπ, ηΫληο θαη κπΪζθεη, θιεηζηφ 
γπκλαζηάξην, κηα θαθεηΫξηα θαη Ϋλαλ θαινθαηξηλφ θηλεκαηνγξΪθν. 

Ώπφ ηα 224 ζηξΫκκαηα ηνπ Ϊιζνπο, ηα 60,30 θαηαιακβΪλνληαη απφ γθαδφλ, ηα 76,10 απφ πεχθα, ηα 9,6 απφ 
θαιισπηζηηθΪ θπηΪ θαη φια ηα ππφινηπα ηα θαηαιακβΪλνπλ νη αζιεηηθνέ ρψξνη. Σν Ϊιζνο θπιΪζζεηαη θαζ' 
φιν ην 24σξν, ελψ ζηνπο ρψξνπο ηνπ απαζρνινχληαη εθηφο απφ ηνπο θχιαθεο, γπκλαζηΫο, γηαηξφο θαη 
λνζειεχηξηα, θεπνπξνέ θαη ππΪιιεινη θαζαξηφηεηαο. 

ηνλ Αάκν Γαιαηζένπ δηνηθεηηθΪ αλάθεη θαη Ϋλα κηθξφ θνκκΪηη ηνπ Ώηηηθνχ Ϊιζνπο, ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ 
νπνένπ αλάθεη ζηελ ΠεξηθΫξεηα Ώζελψλ, ε νπνέα Ϋρεη ηελ ζπληάξεζε, ηελ επέβιεςε θαη ηελ δηαρεέξηζε ηνπ 
Ϊιζνπο. 

Αελ ππΪξρνπλ ζπγθεθξηκΫλα ζηνηρεέα γηα ηα επέπεδα ά ηα πξνβιάκαηα ξχπαλζεο ζηνλ Αάκν Γαιαηζένπ. Σα 
πξνβιάκαηα ξχπαλζεο ηνπ Γαιαηζένπ εέλαη ζηελ νπζέα παξφκνηα κε απηΪ πνπ αγγέδνπλ ηηο ππφινηπεο 
πεξηνρΫο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ηεο Ώζάλαο, θη Ϋρνπλ λα θΪλνπλ θπξέσο κε ηνπο παξαγφκελνπο 
ξχπνπο απφ ηελ θπθινθνξέα ησλ νρεκΪησλ, θαη ησλ δηαθφξσλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, φπσο π.ρ. ε 
ιεηηνπξγέα θαπζηάξσλ. 

ηελ θνληηλά θαη επξχηεξε πεξηνρά ηνπ Γαιαηζένπ δελ ππΪξρεη βηνκεραληθά, κεηαπνηεηηθά δξαζηεξηφηεηα, ά 
γεσξγηθά δξαζηεξηφηεηα νη νπνέεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιΫζνπλ Ϊκεζα πξνβιάκαηα ξχπαλζεο ζηελ 
πεξηνρά. 

Σν εθηελΫο απνρεηεπηηθφ δέθηπν ην νπνέν θαιχπηεη ζρεδφλ ην 99,9% ηνπ Αάκνπ, θαζψο θαη νη νξγαλσκΫλεο 
ππεξεζέεο θαζαξηφηεηνο απνηξΫπνπλ ηελ φπνηα πηζαλφηεηα ξχπαλζεο απφ αζηηθά- νηθηζηηθά αλζξψπηλε 
δξαζηεξηφηεηα. 

Σν ΓαιΪηζη εέλαη νξγαλσκΫλν ζε 8 ΠνιενδνκηθΫο Βλφηεηεο (ΠΒ) ζχκθσλα κε ην παιηφ Πνιενδνκηθφ ρΫδην 
ην νπνέν πξαθηηθΪ εέλαη αθφκα ζε ηζρχ. Σα βαζηθΪ ηνπο ραξαθηεξηζηηθΪ εέλαη σο παξαθΪησ: 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
(ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ #) 

.Γ. 
(Μέζνο πληειεζηήο 

Γφκεζεο) 

ΠΒ VI 2,60 

ΠΒ VIα 2,50 

ΠΒ VIb 2,40 

ΠΒ VII 2,00 

ΠΒ VI Εα 2,10 

ΠΒ VIII 1,60 

ΠΒ IX 1,40 

ΠΒ X 1,20 

Πίλαθαο 2 Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο Γήκνπ Γαιαηζίνπ  
(Πεγή Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Γαιαηζίνπ)  
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Σν ΝΫν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρΫδην εγθξέζεθε κε ΦΒΚ ην 1991 (797/Α'/1991), ην νπνέν πξνηεέλεηαη θαη 
απεπζχλεηαη νπζηαζηηθΪ ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρψξνπο πξαζέλνπ θηι (αλαγθαέα 
γε γηα θνηλσληθφ εμνπιηζκφ) θαζψο ε δπλαηφηεηα πεξαηηΫξσ νηθηζηηθάο αλΪπηπμεο εέλαη πξαθηηθψο αδχλαηε. 

Σν λΫν Γ.Π.. Ϋρεη σο εμάο: 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
(ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ #) 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ θαη/Ζα ΜΔΟ .Γ. 

ΠΒ 1 173 2,1 

ΠΒ 2 225 2,1 

ΠΒ 3 239 2,0 

ΠΒ 4 277 1,9 

ΠΒ 5 269 2,6 

ΠΒ 6 298 1,8 

ΠΒ 7 308 2,3 

Πίλαθαο 3 Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο Γήκνπ Γαιαηζίνπ ζην λέν ΓΠ  
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χλνιν 
θηηξίσλ 
κηθηήο 

ρξήζεο 

Μηθηή ρξήζε θηηξίσλ (Βάζεη ηεο θχξηαο ρξήζεο) 

Αξηζκφο 
θαλνληθψλ 
θαηνηθηψλ  Καηνηθίεο 

Δθθιεζίεο - 
Μνλαζηήξη

α 
Ξελνδνρεία 

Δξγνζηάζηα - 
Δξγαζηήξηα 

ρνιηθά 
θηίξηα 

Καηαζηή
καηα - 

Γξαθεία 

ηαζκνί 
απηνθηλήησλ  

(πάξθηλγ) 

Ννζνθνκεία, 
Κιηληθέο θιπ. 

Άιιεο 
ρξήζεηο 

Γήκνο 
Γαιαηζίνπ 1.060 997 1 0 3 2 43 0 0 14 9.437 

Γήκνο 
Αζελαίσλ 19.807 17.623 20 28 124 50 1.544 11 12 395 202.161 

Γήκνο Νέαο 
Ισλίαο 2.345 1.947 0 1 43 9 259 0 4 82 8.843 

Γήκνο 
Φπρηθνχ 28 12 2 0 0 2 6 0 0 6 71 

Γήκνο 
Φηινζέεο 12 3 0 0 0 2 1 0 0 6 17 

 
Πίλαθαο 4 ηνηρεία ρξήζεο θηηξίσλ2 

 

______________________________________________ 

2Ώπνγξαθά νηθνδνκψλ - θηηξέσλ ηεο 1εο Αεθεκβξένπ 2000 ΒΤΒ 
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2.1.2.2 Ποιόηηηα Εωήρ 
 

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ δηαζΫηεη Ϋλα αλεπηπγκΫλν ζπγθνηλσληαθφ δέθηπν, ιφγσ ηεο γξάγνξεο πξφζβαζεο ζε 
θεληξηθΫο αξηεξέεο Βζληθά νδφ, Λεσθφξν Κεθηζέαο αιιΪ θαη Ώηηηθά Οδφ - Κφκβνο-Λ. Κχκεο. Βπέζεο ν Αάκνο 
δηαζΫηεη θαιά ζχλδεζε κε ηα ΜΫζα Μαδηθάο ΜεηαθνξΪο ηα νπνέα πξνζθΫξνπλ θαη αζηηθά ζχλδεζε κε ηνπο 
ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ «ΚαηερΪθε», «Παλφξκνπ» θαη «ΥαιΪλδξη», ρξεηΪδεηαη φκσο επηπιΫνλ αλαβΪζκηζε 
θπξέσο φζν αθνξΪ ηελ ζχλδεζε κε γεηηνληθνχο δάκνπο (π.ρ. θΫληξν Ώκαξνπζένπ). Σα ΜΫζα Μαδηθάο 
ΜεηαθνξΪο πξνζθΫξνπλ ζχλδεζε ηνπ Γαιαηζένπ κε ην θΫληξν ηεο Ώζάλαο, θαζψο θαη κε ηνλ ζηαζκφ ηνπ 
ΔΏΠ «Άλσ Παηάζηα». Βπέζεο ζην Ϊκεζν κΫιινλ ην ΓαιΪηζη ζα εμππεξεηεέηαη θαη απφ ηελ λΫα Γξακκά 4 ηνπ 
Μεηξφ κε 2 ζηαζκνχο. Βπέζεο ρξεηΪδεηαη νξγΪλσζε θαη δεκηνπξγέα ζηφινπ φζν αθνξΪ ηελ δεκνηηθά 
ζπγθνηλσλέα ηνπ δάκνπ. 

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ δηαζΫηεη ηππηθά δξαζηεξηφηεηα κέαο αζηηθάο πεξηνράο ε νπνέα θαιχπηεη: 

 ΒλΫξγεηα:  

o Αέθηπν ΑΒΔ  

o Ώλαπηπζζφκελν δέθηπν Ώεξένπ Ώηηηθάο 

 Σειεπηθνηλσλέεο 

o Αέθηπν ΟΣΒ  

o Βηαηξέεο ηαζεξάο Σειεθσλέαο  

o Βηαηξέεο Κηλεηάο Σειεθσλέαο 

o ΠΪξνρνη Τπεξεζηψλ Αηαδηθηχνπ  

 Όδξεπζε / ΏπνρΫηεπζε θαιχπηεηαη απφ ην ηνπηθφ δέθηπν/ΒΤΑΏΠ 

 πιινγά / Αηαρεέξηζε απνξξηκκΪησλ θΪιπςε κΫζσ ππεξεζηψλ Αάκνπ 

 

2.1.3 Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο  
 

2.1.3.1 Γημογπαθικά Υαπακηηπιζηικά 
 

 
ΜΟΝΙΜΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 
ΔΣΟ 2001 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΔΣΟ 2011 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΡΤΘΜΟ 
ΔΣΖΙΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΟΛΤΣΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ 

% % 

ΑΔΜΟ 
ΓΏΛΏΣΕΟΤ 

58.042 58.850 808 1,39% 0,14% 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ 
ΏΣΣΕΚΔ 

3.761.810 3.812.330 50.520 1,34% 0,13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΏ 

10.964.020 10.787.690 -176.330 -1,61% -0,16% 

Πίλαθαο 5 Μφληκνο Πιεζπζκφο Γήκνπ Γαιαηζίνπ θαη Μεηαβνιή θαηά ηηο Απνγξαθέο 
Πιεζπζκνχ 2001 - 2011 (ΔΤΔ) 
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 Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ 

χλνιν 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 εηψλ θαη 

άλσ 

ΑΔΜΟ 
ΓΏΛΏΣΕΟΤ 58.042 8.869 8.562 14.902 12.844 5.642 5.920 1.303 

ΝΟΜΏΡΥΕΏ 
ΏΘΔΝΧΝ 2.664.776 368.927 378.363 662.674 567.002 276.658 330.941 80.211 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ 
ΏΣΣΕΚΔ 3.761.810 537.368 541.733 923.313 795.405 394.915 463.249 105.827 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΏ 10.964.020 1.664.085 1.565.320 2.509.011 2.188.585 1.205.479 1.500.974 330.566 

Πίλαθαο 6 Καηαλνκή πιεζπζκνχ βάζε ειηθίαο 2001 (Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο)  
 

 
 Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ 

χλνιν 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 εηψλ θαη 

άλσ 

ΑΔΜΟ 
ΓΏΛΏΣΕΟΤ 57.230 12.034 9.022 13.582 11.300 5.573 4.323 1.396 

ΝΟΜΏΡΥΕΏ 
ΏΘΔΝΧΝ 2.577.609 463.572 396.608 582.612 495.257 304.049 264.788 70.723 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ 
ΏΣΣΕΚΔ 3.523.407 650.631 546.390 783.422 677.058 420.561 353.788 91.557 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΏ 10.259.900 1.974.867 1.558.017 2.132.007 1.890.529 1.300.128 1.094.030 310.322 

Πίλαθαο 7 Καηαλνκή πιεζπζκνχ βάζε ειηθίαο 1991 (Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο) 3  
 

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ παξνπζηΪδεη κέα κηθξά αλΪπηπμε πιεζπζκνχ φπσο ππνδεηθλχνπλ θαη νη ηξεηο ηειεπηαέεο 
απνγξαθΫο πιεζπζκνχ. Χο πνζνζηφ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ώηηηθάο θαηΫρεη ην 1,54% ηνπ πιεζπζκνχ. Οη γπλαέθεο 
θαηΫρνπλ ην 52,10% ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη Ϊλδξεο ην 47,9%. (Ώπνγξαθά ΒΤΒ 2011) 

Με βΪζε ηηο δχν πξνεγνχκελεο απνγξαθΫο, ην πνζνζηφ αηφκσλ 0 Ϋσο 24 θαηΫρεη ην 30,03% ηνπ 
πιεζπζκνχ, 25-54 ην 47,80%, ελψ ε νκΪδα ειηθηψλ 55-80 θαη Ϊλσ ην 22,16% Δ ειηθηαθά δηΪξζξσζε ζε 
ζρΫζε κε ηνλ λνκφ εέλαη παξφκνηα γηα ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ 25-54 πνπ θαηΫρεη ην 46,14%, ελψ ηα 
αληέζηνηρα πνζνζηΪ αηφκσλ απφ 0 Ϋσο 24 απνηεινχλ ην 28,04% ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ε νκΪδα ειηθηψλ απφ 
55-80 θαη Ϊλσ απνηεινχλ ην 25,8% 

Ώληέζηνηρα, ηα πνζνζηΪ ηεο παξαγσγηθάο ειηθέαο (15-64 εηψλ) εέλαη ζε αληέζηνηρα επέπεδα ζην Αάκν 
(72,28%) Ϋλαληη ηνπ Ννκνχ (70,73%), ηεο ΠεξηθΫξεηαο (70,59%) θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο (68,12%). ΣΫινο 
ηα πνζνζηΪ ηνπ γεξαζκΫλνπ πιεζπζκνχ Ϊλσ ησλ 65 ζην Αάκν(12,44%) εέλαη κηθξφηεξα Ϋλαληη ηνπ Ννκνχ 
(15,43%), ηεο ΠεξηθΫξεηαο (15,13%) θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο (16,71%) γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη 
ππΪξρεη πγηάο θαηαλνκά ειηθηαθάο δνκάο. 

Βπέζεο, ηα πνζνζηΪ αχμεζεο πιεζπζκνχ θαηΪ ηα ηειεπηαέεο δχν απνγξαθΫο πιεζπζκνχ εέλαη ειαθξψο πην 
πςειΪ Ϋλαληη ησλ απμάζεσλ ζε επέπεδν πεξηθΫξεηαο θαη ζπλφινπ ρψξαο. Αειαδά, ελψ ε αχμεζε 
πιεζπζκνχ ζηνλ Αάκν Γαιαηζένπ αλΫξρεηαη απφ ηελ Ώπνγξαθά 2001-2011 ζε 1,39%, ε αχμεζε ζε επέπεδν 
ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο 1,34% θαη ζε ζχλνιν ρψξαο ν πιεζπζκφο Ϋρεη κεησζεέ θαηΪ 1,61% 

______________________________________________ 

3 ΒΤΒ Ώπνγξαθά Πιεζπζκνχ 1991
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Άξξελεο Θήιεηο 

 χλνιν 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 εηψλ 
θαη άλσ 

χλνιν 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 εηψλ 
θαη άλσ 

ΑΔΜΟ 
ΓΏΛΏΣΕΟΤ 

30.243 4.349 4.381 7.671 6.803 2.959 3.320 760 27.799 4.520 4.181 7.231 6.041 2.683 2.600 543 

ΝΟΜΏΡΥΕΏ 
ΏΘΔΝΧΝ 

1.265.930 190.016 189.015 326.907 264.190 124.956 139.974 30.872 1.398.846 178.911 189.348 335.767 302.812 151.702 190.967 49.339 

ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ 
ΏΣΣΕΚΔ 

1.811.962 276.688 275.844 460.189 375.723 181.835 200.856 40.827 1.949.848 260.680 265.889 463.124 419.682 213.080 262.393 65.000 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΏ 

5.427.682 858.763 819.623 1.274.633 1.083.251 571.677 685.534 134.201 5.536.338 805.322 745.697 1.234.378 1.105.334 633.802 815.440 196.365 

Πίλαθαο 8 Καηαλνκή πιεζπζκνχ βάζε ειηθίαο θαη θχινπ (Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο)  2001 
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Β π έ π ε δ ν   ε θ π α έ δ ε π ζ ε ο 

χλνιν 

ΚΪηνρνη 
δηδαθην-

ξηθνχ 
ηέηινπ 

ΚΪηνρνη 
ΜΪζηεξ 

Πηπρηνχρνη 
ΏλσηΪησλ 
ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
ΣΒΕ (ΚΏΣΒ, 
ΚΏΣΒΒ) θαη 
ΏλσηΫξσλ 

ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
κεηαδεπηε-
ξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο 

Ώπφθνηηνη 
ΜΫζεο 

εθπαέδεπζεο 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒΛ  

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒ 

Ώπφθνηηνη 
3ηαμένπ 

Γπκλαζένπ 

Ώπφθνηηνη 
Αεκνηηθνχ 

Φνηηνχλ 
ζην 

Αεκνηηθφ 

ΒγθαηΫιεηςαλ ην 
Αεκνηηθφ, αιιΪ 

γλσξέδνπλ γξαθά 
θαη αλΪγλσζε 

Αε 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

ΑΣΣΙΚΖ 3.552.980 15.747 36.288 400.498 136.745 182.999 993.363 67.487 65.845 392.891 835.953 211.144 140.110 73.910 

 6-9 141.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.873 211 0 

10-14 187.454 0 0 0 0 0 0 0 0 12.723 103.986 70.271 474 0 

15-19 239.880 0 0 0 0 4.171 80.350 6.065 2.661 120.280 23.672 0 1.082 1.599 

20-24 301.853 96 2.179 19.682 12.434 39.637 147.706 17.115 8.575 30.542 19.343 0 1.525 3.019 

25-29 314.530 850 8.679 50.561 23.532 37.489 110.316 13.545 8.510 35.450 20.584 0 1.918 3.096 

30-34 323.393 1.907 7.335 59.557 24.516 25.749 117.161 10.169 6.614 37.722 27.597 0 2.000 3.066 

35-39 285.390 2.051 5.305 52.388 19.628 16.718 100.859 6.838 7.135 31.422 38.484 0 1.935 2.627 

40-44 284.316 2.339 4.126 49.485 16.428 15.772 93.892 4.342 8.490 25.195 59.362 0 2.432 2.453 

45-49 259.989 2.199 2.982 43.401 11.696 13.674 77.962 3.149 6.680 23.582 68.968 0 3.350 2.346 

50-54 251.100 1.995 2.322 37.345 9.178 10.412 65.188 2.403 6.158 18.879 89.091 0 5.485 2.644 

55-59 192.692 1.281 1.364 23.580 6.134 6.067 48.442 1.528 4.071 12.813 75.891 0 8.484 3.037 

60-64 202.223 1.072 841 20.399 5.204 4.722 46.697 1.001 3.021 11.992 81.833 0 18.914 6.527 

65-69 189.540 858 521 16.075 3.537 3.507 39.929 648 1.997 10.753 71.680 0 28.573 11.462 

70-74 167.783 565 389 12.266 2.227 2.369 31.780 382 1.099 8.830 69.505 0 28.611 9.760 

75-79 105.926 307 152 8.034 1.138 1.389 17.775 185 529 5.993 46.317 0 16.581 7.526 

80-84 61.463 142 70 4.591 610 767 9.372 70 211 3.783 24.801 0 10.268 6.778 

85+ 44.364 85 23 3.134 483 556 5.934 47 94 2.932 14.839 0 8.267 7.970 

Άξξελεο 1.704.539 10.942 22.160 209.539 77.337 79.112 445.281 47.001 55.794 207.425 372.908 108.818 46.089 22.133 

 6-9 72.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.290 103 0 

10-14 96.872 0 0 0 0 0 0 0 0 6.372 53.738 36.528 234 0 

15-19 122.598 0 0 0 0 1.742 37.065 3.749 2.093 62.627 13.899 0 628 795 

20-24 153.246 49 1.169 7.845 6.657 15.445 70.777 10.714 7.015 18.715 12.103 0 979 1.778 

25-29 158.701 520 4.614 21.359 11.680 15.231 52.825 9.125 7.025 20.878 12.268 0 1.275 1.901 
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Β π έ π ε δ ν   ε θ π α έ δ ε π ζ ε ο 

χλνιν 

ΚΪηνρνη 
δηδαθην-

ξηθνχ 
ηέηινπ 

ΚΪηνρνη 
ΜΪζηεξ 

Πηπρηνχρνη 
ΏλσηΪησλ 
ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
ΣΒΕ (ΚΏΣΒ, 
ΚΏΣΒΒ) θαη 
ΏλσηΫξσλ 

ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
κεηαδεπηε-
ξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο 

Ώπφθνηηνη 
ΜΫζεο 

εθπαέδεπζεο 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒΛ  

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒ 

Ώπφθνηηνη 
3ηαμένπ 

Γπκλαζένπ 

Ώπφθνηηνη 
Αεκνηηθνχ 

Φνηηνχλ 
ζην 

Αεκνηηθφ 

ΒγθαηΫιεηςαλ ην 
Αεκνηηθφ, αιιΪ 

γλσξέδνπλ γξαθά 
θαη αλΪγλσζε 

Αε 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

30-34 162.240 1.173 4.259 26.125 12.757 10.813 54.959 7.540 5.551 21.012 14.977 0 1.244 1.830 

35-39 139.248 1.358 3.280 24.603 10.921 7.308 44.897 5.096 6.130 15.646 17.542 0 1.031 1.436 

40-44 134.006 1.512 2.635 25.248 9.810 6.703 37.897 3.231 7.209 12.471 24.959 0 1.108 1.223 

45-49 122.945 1.486 2.001 23.495 6.841 5.790 31.698 2.394 5.722 12.073 29.084 0 1.316 1.045 

50-54 118.772 1.427 1.635 21.181 5.622 5.006 27.328 1.932 5.357 9.726 36.757 0 1.776 1.025 

55-59 91.035 943 1.032 14.481 3.955 3.267 20.810 1.252 3.564 6.620 31.957 0 2.284 870 

60-64 90.800 851 646 13.361 3.520 2.635 20.137 834 2.650 5.850 33.788 0 5.040 1.488 

65-69 84.810 717 387 11.419 2.529 2.207 17.959 549 1.806 5.381 30.042 0 8.939 2.875 

70-74 71.627 455 314 8.803 1.532 1.429 14.016 325 944 4.121 27.788 0 9.578 2.322 

75-79 44.419 253 120 5.883 814 820 8.066 160 467 2.732 18.568 0 5.098 1.438 

80-84 24.288 126 52 3.406 391 417 4.065 59 178 1.748 9.793 0 3.024 1.029 

85+ 16.539 72 16 2.330 308 299 2.782 41 83 1.453 5.645 0 2.432 1.078 

Θήιεηο  1.848.441 4.805 14.128 190.959 59.408 103.887 548.082 20.486 10.051 185.466 463.045 102.326 94.021 51.777 

 6-9 68.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.583 108 0 

10-14 90.582 0 0 0 0 0 0 0 0 6.351 50.248 33.743 240 0 

15-19 117.282 0 0 0 0 2.429 43.285 2.316 568 57.653 9.773 0 454 804 

20-24 148.607 47 1.010 11.837 5.777 24.192 76.929 6.401 1.560 11.827 7.240 0 546 1.241 

25-29 155.829 330 4.065 29.202 11.852 22.258 57.491 4.420 1.485 14.572 8.316 0 643 1.195 

30-34 161.153 734 3.076 33.432 11.759 14.936 62.202 2.629 1.063 16.710 12.620 0 756 1.236 

35-39 146.142 693 2.025 27.785 8.707 9.410 55.962 1.742 1.005 15.776 20.942 0 904 1.191 

40-44 150.310 827 1.491 24.237 6.618 9.069 55.995 1.111 1.281 12.724 34.403 0 1.324 1.230 

45-49 137.044 713 981 19.906 4.855 7.884 46.264 755 958 11.509 39.884 0 2.034 1.301 

50-54 132.328 568 687 16.164 3.556 5.406 37.860 471 801 9.153 52.334 0 3.709 1.619 

55-59 101.657 338 332 9.099 2.179 2.800 27.632 276 507 6.193 43.934 0 6.200 2.167 

60-64 111.423 221 195 7.038 1.684 2.087 26.560 167 371 6.142 48.045 0 13.874 5.039 
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Β π έ π ε δ ν   ε θ π α έ δ ε π ζ ε ο 

χλνιν 

ΚΪηνρνη 
δηδαθην-

ξηθνχ 
ηέηινπ 

ΚΪηνρνη 
ΜΪζηεξ 

Πηπρηνχρνη 
ΏλσηΪησλ 
ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
ΣΒΕ (ΚΏΣΒ, 
ΚΏΣΒΒ) θαη 
ΏλσηΫξσλ 

ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
κεηαδεπηε-
ξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο 

Ώπφθνηηνη 
ΜΫζεο 

εθπαέδεπζεο 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒΛ  

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒ 

Ώπφθνηηνη 
3ηαμένπ 

Γπκλαζένπ 

Ώπφθνηηνη 
Αεκνηηθνχ 

Φνηηνχλ 
ζην 

Αεκνηηθφ 

ΒγθαηΫιεηςαλ ην 
Αεκνηηθφ, αιιΪ 

γλσξέδνπλ γξαθά 
θαη αλΪγλσζε 

Αε 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

65-69 104.730 141 134 4.656 1.008 1.300 21.970 99 191 5.372 41.638 0 19.634 8.587 

70-74 96.156 110 75 3.463 695 940 17.764 57 155 4.709 41.717 0 19.033 7.438 

75-79 61.507 54 32 2.151 324 569 9.709 25 62 3.261 27.749 0 11.483 6.088 

80-84 37.175 16 18 1.185 219 350 5.307 11 33 2.035 15.008 0 7.244 5.749 

85+ 27.825 13 7 804 175 257 3.152 6 11 1.479 9.194 0 5.835 6.892 

 

Πίλαθαο 9 ηνηρεία εθπαίδεπζεο Πξαγκαηηθνχ Πιεζπζκνχ κε θαηαλνκή ειηθηψλ ΑΣΣΙΚΖ (Απνγξαθή ΔΤΔ 2001)  
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Β π έ π ε δ ν   ε θ π α έ δ ε π ζ ε ο 

χλνιν 

ΚΪηνρνη 
δηδαθην-

ξηθνχ 
ηέηινπ 

ΚΪηνρνη 
ΜΪζηεξ 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΏλσηΪησλ 
ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
ΣΒΕ 

(ΚΏΣΒ, 
ΚΏΣΒΒ) 

θαη 
ΏλσηΫξσλ 

ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
κεηαδεπηε-
ξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο 

Ώπφθνηηνη 
ΜΫζεο 

εθπαέδεπζεο 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒΛ  

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒ 

Ώπφθνηηνη 
3ηαμένπ 

Γπκλαζένπ 

Ώπφθνηηνη 
Αεκνηηθνχ 

Φνηηνχλ 
ζην 

Αεκνηηθφ 

ΒγθαηΫιεηςαλ 
ην Αεκνηηθφ, 

αιιΪ 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

Αε 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

ΓΖΜΟ 
ΓΑΛΑΣΙΟΤ                                                                                                         54.588 136 373 5.896 2.156 3.049 16.556 978 1.061 5.899 12.388 3.451 1.890 755 

 6-9 2.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.362 0 0 

10-14 3.053 0 0 0 0 0 0 0 0 253 1.711 1.089 0 0 

15-19 3.877 0 0 0 0 82 1.398 80 37 2.009 262 0 2 7 

20-24 4.685 0 23 328 175 707 2.461 253 149 423 148 0 6 12 

25-29 5.098 16 111 869 412 764 1.949 181 139 442 187 0 10 18 

30-34 5.282 20 75 1.060 429 435 2.122 165 130 480 337 0 12 17 

35-39 4.522 23 64 798 329 237 1.884 113 117 444 489 0 14 10 

40-44 4.646 24 40 766 284 266 1.803 62 130 408 828 0 16 19 

45-49 4.316 16 26 674 208 203 1.455 50 107 414 1.121 0 32 10 

50-54 3.882 12 13 480 140 155 1.003 27 101 321 1.527 0 86 17 

55-59 2.823 15 9 290 78 66 699 24 66 186 1.246 0 114 30 

60-64 2.819 6 5 212 52 62 664 9 38 175 1.257 0 278 61 

65-69 2.461 2 3 185 22 27 508 10 22 124 1.044 0 400 114 

70-74 2.111 2 4 118 13 22 332 3 12 85 1.007 0 407 106 

75-79 1.348 0 0 63 8 12 161 1 11 55 673 0 244 120 

80-84 748 0 0 35 4 9 75 0 2 45 343 0 156 79 

85+ 555 0 0 18 2 2 42 0 0 35 208 0 113 135 

Άξξελεο 26.038 103 245 2.978 1.158 1.257 7.640 686 932 3.096 5.474 1.758 551 160 

 6-9 1.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.192 0 0 

10-14 1.567 0 0 0 0 0 0 0 0 140 861 566 0 0 
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Β π έ π ε δ ν   ε θ π α έ δ ε π ζ ε ο 

χλνιν 

ΚΪηνρνη 
δηδαθην-

ξηθνχ 
ηέηινπ 

ΚΪηνρνη 
ΜΪζηεξ 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΏλσηΪησλ 
ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
ΣΒΕ 

(ΚΏΣΒ, 
ΚΏΣΒΒ) 

θαη 
ΏλσηΫξσλ 

ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
κεηαδεπηε-
ξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο 

Ώπφθνηηνη 
ΜΫζεο 

εθπαέδεπζεο 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒΛ  

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒ 

Ώπφθνηηνη 
3ηαμένπ 

Γπκλαζένπ 

Ώπφθνηηνη 
Αεκνηηθνχ 

Φνηηνχλ 
ζην 

Αεκνηηθφ 

ΒγθαηΫιεηςαλ 
ην Αεκνηηθφ, 

αιιΪ 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

Αε 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

15-19 1.952 0 0 0 0 35 669 48 32 1.012 148 0 2 6 

20-24 2.229 0 20 125 75 231 1.158 160 123 235 90 0 3 9 

25-29 2.472 10 62 355 191 305 918 126 130 255 100 0 6 14 

30-34 2.610 12 54 436 217 171 1.016 118 110 281 181 0 7 7 

35-39 2.149 19 35 360 170 96 845 83 103 222 208 0 3 5 

40-44 2.080 19 29 385 157 109 697 45 104 199 321 0 5 10 

45-49 2.058 12 22 404 118 92 613 37 98 206 446 0 7 3 

50-54 1.903 11 8 282 98 93 455 24 88 174 639 0 23 8 

55-59 1.373 11 7 176 50 38 343 22 63 93 543 0 22 5 

60-64 1.310 5 3 145 44 35 318 9 37 90 551 0 62 11 

65-69 1.135 2 2 135 18 19 268 10 22 66 447 0 121 25 

70-74 877 2 3 91 10 17 168 3 10 40 409 0 110 14 

75-79 588 0 0 45 7 10 96 1 11 33 285 0 79 21 

80-84 315 0 0 28 2 5 48 0 1 26 142 0 55 8 

85+ 228 0 0 11 1 1 28 0 0 24 103 0 46 14 

Θήιεηο  28.550 33 128 2.918 998 1.792 8.916 292 129 2.803 6.914 1.693 1.339 595 

 6-9 1.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170 0 0 

10-14 1.486 0 0 0 0 0 0 0 0 113 850 523 0 0 

15-19 1.925 0 0 0 0 47 729 32 5 997 114 0 0 1 

20-24 2.456 0 3 203 100 476 1.303 93 26 188 58 0 3 3 

25-29 2.626 6 49 514 221 459 1.031 55 9 187 87 0 4 4 

30-34 2.672 8 21 624 212 264 1.106 47 20 199 156 0 5 10 

35-39 2.373 4 29 438 159 141 1.039 30 14 222 281 0 11 5 
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Β π έ π ε δ ν   ε θ π α έ δ ε π ζ ε ο 

χλνιν 

ΚΪηνρνη 
δηδαθην-

ξηθνχ 
ηέηινπ 

ΚΪηνρνη 
ΜΪζηεξ 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΏλσηΪησλ 
ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
ΣΒΕ 

(ΚΏΣΒ, 
ΚΏΣΒΒ) 

θαη 
ΏλσηΫξσλ 

ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη 
κεηαδεπηε-
ξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο 

Ώπφθνηηνη 
ΜΫζεο 

εθπαέδεπζεο 

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒΛ  

Πηπ-
ρηνχρνη 

ΣΒ 

Ώπφθνηηνη 
3ηαμένπ 

Γπκλαζένπ 

Ώπφθνηηνη 
Αεκνηηθνχ 

Φνηηνχλ 
ζην 

Αεκνηηθφ 

ΒγθαηΫιεηςαλ 
ην Αεκνηηθφ, 

αιιΪ 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

Αε 
γλσξέδνπλ 
γξαθά θαη 
αλΪγλσζε 

40-44 2.566 5 11 381 127 157 1.106 17 26 209 507 0 11 9 

45-49 2.258 4 4 270 90 111 842 13 9 208 675 0 25 7 

50-54 1.979 1 5 198 42 62 548 3 13 147 888 0 63 9 

55-59 1.450 4 2 114 28 28 356 2 3 93 703 0 92 25 

60-64 1.509 1 2 67 8 27 346 0 1 85 706 0 216 50 

65-69 1.326 0 1 50 4 8 240 0 0 58 597 0 279 89 

70-74 1.234 0 1 27 3 5 164 0 2 45 598 0 297 92 

75-79 760 0 0 18 1 2 65 0 0 22 388 0 165 99 

80-84 433 0 0 7 2 4 27 0 1 19 201 0 101 71 

85+ 327 0 0 7 1 1 14 0 0 11 105 0 67 121 

 

Πίλαθαο 10 ηνηρεία εθπαίδεπζεο Πξαγκαηηθνχ Πιεζπζκνχ κε θαηαλνκή ειηθηψλ Γήκνπ Γαιαηζίνπ (Απνγξαθή ΔΤΔ 2001)  
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ΥΧΡΑ 
ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ 

ΤΝΟΛΟ Δ Π Ι Π Δ Γ Ο   Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ  Ζ  

  Κάηνρνη 
δηδαθηνξη
θνχ ηίηινπ 

Κάηνρνη 
Μάζηεξ 

Πηπρηνχ
ρνη 

Αλσηάη
σλ 

ρνιψλ 

Πηπρηνχρνη ΣΔΙ 
(ΚΑΣΔ, 
ΚΑΣΔΔ) 

Δθθιεζηαζηηθή
ο εθπαίδεπζεο 

Πηπρηνχρνη 
κεηαδεπηεξ
νβάζκηαο 

εθπαίδεπζ
εο 

Απφθνηηνη 
Μέζεο 

εθπαίδεπζ
εο 

Πηπρηνχρνη 
ΣΔΛ  

Πηπρηνχ
ρνη  ΣΔ 

Απφθνηηνη 
3ηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ 

Απφθνηη
νη 

Γεκνηηθ
νχ 

Φνηηνχλ 
ζην 

Γεκνηηθ
φ 

Δγθαηέιεη-
ςαλ ην 

Γεκνηηθφ, 
αιιά 

γλσξίδνπλ 
γξαθή θαη 
αλάγλσζε 

Γε 
γλσξίδνπλ 
γξαθή θαη 
αλάγλσζε 

Παηδηά 
θάησ 
ησλ 6 
εηψλ 

ΓΖΜΟ 
ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

3494 5 19 315 87 105 1054 69 48 578 564 289 54 44 263 

 

Πίλαθαο 11 Αιινδαπνί, επίπεδν εθπαίδεπζεο Μφληκνο Πιεζπζκφο  
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Σν πνζνζηφ απνθνέησλ ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο (Σ.Β.Ε., ΚΏΣΒ, ΚΏΣΣΒΒ ά Ώ.Β.Ε.) εέλαη κηθξφηεξν ζην 
Αάκν (15,68%) απφ φηη ζηνλ Ννκφ (18,9%), ηελ πεξηθΫξεηα (16,58%) θαη κεγαιχηεξν απφ ηε Υψξα (12,78%). 

Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Αάκνπ κε επέπεδν εθπαέδεπζεο φρη πΫξαλ ηνπ Αεκνηηθνχ ην 2001 εέλαη 
πςειφηεξν Ϋλαληη ηνπ Ννκνχ, θαη κηθξφηεξν Ϋλαληη ηεο ΠεξηθΫξεηαο θαη ηεο Υψξαο (33,86% γηα ην δάκν 
Ϋλαληη 32,3% γηα ην Ννκφ, 35,24% γηα ηελ ΠεξηθΫξεηα θαη 44,4% γηα ηε Υψξα). 

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ, παξνπζηΪδεη ην 2001 πςειφηεξα πνζνζηΪ ζηε ΜεηαδεπηεξνβΪζκηα, ΜΫζε θαη 
ΑεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε (Γεληθφ Λχθεην, ΣΒΛ, ΣΒ) απφ ην Ννκφ, ηελ ΠεξηθΫξεηα θαη ηελ Υψξα (39,65% 
Ϋλαληη 38,36%, 36,98% θαη 31,04% αληέζηνηρα). 

Γηα ηηο ειηθέεο 25-64 εηψλ ην 16,84% εέλαη πηπρηνχρνη ΏλσηΪησλ ρνιψλ, ΜΪζηεξ θαη Αηδαθηνξηθνχ 
Αηπιψκαηνο. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ πηπρηνχρσλ αλψηεξσλ θαη αλσηΪησλ ζρνιψλ εέλαη 15,68% γηα ηνλ Αάκν 
Γαιαηζένπ, κηθξφηεξν απφ ην αληέζηνηρν πνζνζηφ ηνπ λνκνχ ην νπνέν εέλαη 18,9%). 

ζν αθνξΪ ηνπο αιινδαπνχο, ην 9,70% εέλαη θΪηνρνη ηνπιΪρηζηνλ βαζηθνχ πηπρένπ Ώ.Β.Ε., 35,66% εέλαη 
απφθνηηνη ΣΒΕ, ΜεηαδεπηεξνβΪζκηαο θαη ΜΫζεο Βθπαέδεπζεο. Σα πνζνζηΪ ππνδεηθλχνπλ Ϋλα επέπεδν 
αηφκσλ πςεινχ/ηθαλνπνηεηηθνχ κνξθσηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ επηπΫδνπ, ην νπνέν Ϋρεη απνθαηαζηαζεέ 
επαγγεικαηηθΪ θαη δηακΫλεη ζηνλ Αάκν. 

χκθσλα κε ζηνηρεέα απφ ην Σκάκα Ώιινδαπψλ ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ, νη αηηάζεηο γηα αλαλΫσζε ηεο Ϊδεηαο 
παξακνλάο ην 2008 άηαλ 2.125, ην 2009 άηαλ 959 θαη ην 2010 άηαλ 2.022. Βπεηδά ε αλαλΫσζε γέλεηαη αλΪ 
δηεηέα, απηφ ππνδεηθλχεη φηη εέρακε κηα κηθξά κεέσζε ζηηο αηηάζεηο θαηΪ ην πεξζηλφ Ϋηνο. Χζηφζν, ν αξηζκφο 
ησλ αιινδαπψλ εέλαη ζεκαληηθφο θαζψο πεξέπνπ 3.000 Ϊηνκα δεηνχλ αλαλΫσζε Ϊδεηαο παξακνλάο αλΪ 
δηεηέα.   

 

2.1.3.2 Τποδομέρ Δκπαίδεςζηρ 
 

Α) Βξεθνλεπηαθνί- Παηδηθνί ηαζκνί  

Ο Αάκνο δηαζΫηεη 6 Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη 1 ΐξεθνλεπηαθφ-Παηδηθφ ηαζκφ, νη νπνένπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 
πιαέζηα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ «Οπγανιζμόρ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ ηος Γήμος 
Γαλαηζίος» 

Ώθνινπζεέ θαηαγξαθά ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ 

 

ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΖ 

1νο Παηδηθφο ηαζκφο ΝηθεηαξΪ 9 

2νο Παηδηθφο ηαζκφο ΐπδαληένπ 20 

3νο Παηδηθφο ηαζκφο Ώξρηκάδνπο 2 

4νο Παηδηθφο ηαζκφο Κνπληνπξηψηνπ 96 

5νο Παηδηθφο ηαζκφο Δληφρνπ 13 

6νο Παηδηθφο ηαζκφο Υξάζηνπ ΣδαβΫια 10 

7νο ΐξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ΏρηιιΫσο & Γάλσλνο 

Πίλαθαο 12 Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Γαιαηζίνπ 
 

ην Αάκν Γαιαηζένπ ιεηηνπξγνχλ επέζεο  

1 Εδησηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο 

1 Εδησηηθφο ΐξεθνλεπηαθφο ηαζκφο 
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Α) Τπνδνκέο Α’ Βάζκηαο θαη Β’ Βάζκηα Δθπαίδεπζεο  

Ώθνινπζεέ θαηαγξαθά ππνδνκψλ Ώ' ΐΪζκηαο θαη ΐ' ΐΪζκηαο. Βθπαέδεπζεο γηα ηνλ Αάκν. 

ΥΟΛΔΙΑ ΥΟΛΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 

1ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΟΤΛΕΟΤ & Λ. ΓΏΛΏΣΕΟΤ 86 

2ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΑΡΤΟΠΕΑΟ 9  

3ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Βζπεξέδσλ 12-14  

4ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΠξσηνπαπαδΪθε & Βι. ΐεληδΫινπ 

6ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ 
ΟΤΛΕΟΤ & Λ. ΓΏΛΏΣΕΟΤ ΑΡΕΚΟΤ & 
ΏΒΣΟΡΏΥΔ 

8ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΦΕΓΏΛΒΕΏ 67 

9ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Βζπεξέδσλ 12-14 

10o ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΑΡΤΏΑΧΝ 57 θαη Ώηγνζζελψλ 

11ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΏΓ. ΒΕΡΔΝΔ 5 

12ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Υξάζηνπ ΛαδΪ 12 

13ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Αξπφπηδνο 9 

15ν ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΠξσηνπαπαδΪθε & Βι. ΐεληδΫινπ 

1ν&6ν ΑΔΜΟΣΕΚΏ ρνιεέα ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Λ .Γαιαηζένπ 86  

2ν & 8ν ΑΔΜΟΣΕΚΏ ρνιεέα ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Αξπφπηδνο 9 

3ν Αεκ. ρνιεέν ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΠξσηνπαπαδΪθε & Βι. ΐεληδΫινπ 

4ν Αεκ. ρνιεέν ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΠξσηνπαπαδΪθε & Βι. ΐεληδΫινπ 

5ν Αεκ. ρνιεέν ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Χξνπνχ θαη Οξθαλέδνπ 

7ν & 15ν ΑΔΜΟΣΕΚΏ 
ρνιεέα 

ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΑξπΪδσλ 57 θαη Ώηγνζζελψλ 

9ν Αεκ. ρνιεέν ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Δξνδφηνπ 3 

11ν Αεκ. ρνιεέν ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Κπκνζφεο 16 

12ν &14ν ΑΔΜΟΣΕΚΏ 
ρνιεέα 

ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Λ .Γαιαηζένπ 86  

13ν Αεκ. ρνιεέν ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Δξνδφηνπ 3 

16ν &17ν ΑΔΜΟΣΕΚΏ 
ρνιεέα 

ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΦΕγαιεέαο 67 

Πίλαθαο 13 Νεπηαγσγεία & Γεκνηηθά ρνιεία Γήκνπ Γαιαηζίνπ  
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ΥΟΛΔΙΑ ΥΟΛΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 

1ν ΓπκλΪζην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Παζζψβ 8, ΓθξΪβα 

2ν ΓπκλΪζην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΟΤΛΕΟΤ 2-4,γαιαηζη 

3ν ΓπκλΪζην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Αξπφπηδνο 7 

4ν ΓπκλΪζην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Αξπφπηδνο 7 

5ν ΓπκλΪζην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Χξσπνχ & Φαχλνπ 

6ν ΓπκλΪζην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Ώιθπφλεο & Ώλδξηηζαέλεο 

   

1ν Λχθεην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Παζζψβ 8, ΓθξΪβα 

2ν Λχθεην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Παζζψβ 8, ΓθξΪβα 

3ν Βληαέν Λχθεην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Ώγέαο Βηξάλεο 5 

4ν Λχθεην ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Ώγέαο Βηξάλεο 7 

Πίλαθαο 14 Γπκλάζηα & Λχθεηα Γήκνπ Γαιαηζίνπ  

ΥΟΛΔΙΑ ΥΟΛΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 

1ν Β.Π.Ώ.Λ. ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΣαυγΫηνπ 60, ΓθξΪβα 

2Ο Β.Π.Ώ.Λ. ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΣαυγΫηνπ 60, ΓθξΪβα 

 Β.Π.Ώ.ζ. ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΣαυγΫηνπ 60, ΓθξΪβα 

6Ο .Β.Κ. ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΣαυγΫηνπ 60, ΓθξΪβα 

Ε.Β.Κ. ΓΏΛΏΣΕΟΤ ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΥΟΛ. ΒΠΕΣΡΟΠΔ Παζζψβ 8, ΓθξΪβα 

Πίλαθαο 15 ΣΔΔ - ΔΠΑΛ - ΔΚ - ΙΔΚ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 
 

Ώθνινπζνχλ πέλαθεο εγγξαθΫλησλ καζεηψλ γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2007-2008. Σα δεδνκΫλα πξνΫξρνληαη απφ 
ηνλ Αάκν Γαιαηζένπ, Γξαθεέν Παηδεέαο. 

ΝΖΠΙΑΓΧΓΔΙΑ 

ΥΟΛΔΙΟ 
ΜΑΘΖΣΔ 

2011-12 
ΜΑΘΖΣΔ 

2007-08 
ΜΑΘΖΣΔ 

2003-04 

1Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 41 44 39 

2Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 36 38 40 

3Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 37 24 20 

4Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 39 47 47 

6Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 53 47 66 

8Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 59 57 59 

9Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 20 25 28 

10 ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 41 0 31 
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11Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 35 40 22 

12Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 45 45 48 

13Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 36 30 40 

15Ο ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 38 43 40 

ΤΝΟΛΟ ΜΏΘΔΣΧΝ 480 440 480 

 

ΓΖΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ 

ΥΟΛΔΙΟ 
ΜΑΘΖΣΔ 

2007-08 
ΜΑΘΖΣΔ 

2007-08 
ΜΑΘΖΣΔ 

2003-04 

1ν& 6Ο ΑΔΜΟΣΕΚΏ ΥΟΛΒΕΏ 540 290 303 

2ν& 8Ο ΑΔΜΟΣΕΚΏ ΥΟΛΒΕΏ 256 281 328 

3ν ΑΔΜΟΣΕΚΟ 215 214 230 

4ν ΑΔΜΟΣΕΚΟ 213 227 255 

5ν ΑΔΜΟΣΕΚΟ 280 209 259 

7ν& 15Ο ΑΔΜΟΣΕΚΏ ΥΟΛΒΕΏ 258 277 290 

9ν ΑΔΜΟΣΕΚΟ 170 154 178 

11ν ΑΔΜΟΣΕΚΟ 253 282 344 

12ν&14Ο ΑΔΜΟΣΕΚΏ ΥΟΛΒΕΏ 253 252 288 

13ν ΑΔΜΟΣΕΚΟ 150 149 194 

16ν& 17Ο ΑΔΜΟΣΕΚΏ ΥΟΛΒΕΏ 253 240 251 

ΤΝΟΛΟ ΜΏΘΔΣΧΝ 2.841  2.575 2.920 

 

ΓΤΜΝΑΙΑ 

ΥΟΛΔΙΟ 
ΜΑΘΖΣΔ 

2011-12 
ΜΑΘΖΣΔ 

2007-08 
ΜΑΘΖΣΔ 

2003-04 

1ν ΓπκλΪζην 200 223 201 

2ν ΓπκλΪζην 302 262 214 

3ν ΓπκλΪζην 226 211 229 

4ν ΓπκλΪζην 210 232 268 

5ν ΓπκλΪζην 325 314 254 

6ν ΓπκλΪζην 325 383 308 

ΤΝΟΛΟ ΜΏΘΔΣΧΝ 1.588 1.625 1.474 
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ΛΤΚΔΙΑ 

ΥΟΛΒΕΟ ΜΏΘΔΣΒ 2011-12 
ΜΏΘΔΣΒ 
2007-08 

ΜΏΘΔΣΒ 
2003-04 

1ν Λχθεην 350 358 340 

2ν Λχθεην 360 271 261 

3ν Βληαέν Λχθεην 258 248 223 

4ν Λχθεην 394 375 353 

ΤΝΟΛΟ ΜΏΘΔΣΧΝ 1.362 1.252 1.177 

 

ΔΠΑΛ ΔΑΚ ΔΚ ΙΔΚ 

ΥΟΛΒΕΟ ΜΏΘΔΣΒ 2011-12 
ΜΏΘΔΣΒ 
2007-08 

ΜΏΘΔΣΒ 
2003-04 

1ν Β.Π.Ώ.Λ. 330 160 300 

2Ο Β.Π.Ώ.Λ. 365 217 272 

Β.Π.Ώ.ζ. 216 192 229 

6Ο .Β.Κ. 
(1Ο ΒΠΏΛ& 2Ο ΒΠΏΛ) 
330+265=595 

0 -- 

Ε.Β.Κ. ΓΏΛΏΣΕΟΤ 200 89 -- 

ΤΝΟΛΟ ΜΏΘΔΣΧΝ 1.011 658 801 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΦΟΙΣΟΤΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 2011-2012 2007-08 2003-04 

Νεπηαγσγεέα 480 440 480 

ΑεκνηηθΪ 2.841 2575 2920 

ΓπκλΪζηα 1.588 1625 1474 

Λχθεηα 1.362 1252 1177 

ΒΠΏΛ-ΒΚ-ΕΒΚ 1.011 658 801 

ΤΝΟΛΟ 7.282 6.550 6852 

Πίλαθαο 16 ΔΓΓΡΑΦΔΝΣΔ ΜΑΘΖΣΔ (Πεγή: Γξαθείν Παηδείαο) 

Παξαηεξεέηαη κηα αχμεζε ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο ηΪμεσο ηνπ 10,05% κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 
20011/12 θαη 2007/08, ελψ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε ηεηξαεηέα ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ εέρε κεησζεέ θαηΪ 
4,61%. Βπέζεο παξαηεξεέηαη αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ηερληθΪ ιχθεηα (πνζνζηφ 
53,65% ζε ζρΫζε κε ην 2007-2008) 
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2.1.3.3 Κοινωνικέρ και Πολιηιζηικέρ Τποδομέρ 
ηνλ Αάκν Γαιαηζένπ πθέζηαληαη νη παξαθΪησ θνηλσληθΫο ππνδνκΫο αλΪ ηνκΫα:  

ΑνκΫο θνηλσληθάο ππνζηάξημεο -_πξφλνηαο: 

ΐξεθνλεπηαθνέ ηαζκνέ  6 Παηδηθνέ ζηαζκνέ  

 1 ΐξεθνλεπηαθφο/Παηδηθφο ηαζκφο 

Βηδηθψλ ΟκΪδσλ ΏκεΏ  ΚΫληξν ΏκεΏ «Γσά θαη Αεκηνπξγέα» (πιιφγνο ΓνλΫσλ – 
ΠηζηνπνηεκΫλνο ΦνξΫαο Παξνράο Φξνληέδαο θαη Κνηλσληθψλ 
Τπεξεζηψλ)  

 Ααλεηζηηθά Παηγληνζάθε γηα ΏκεΏ (ζπλεξγαζέα ηεο Βιιεληθάο 
Βηαηξεέαο Παηγληνζάθεο κε ηελ Κνηλσληθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ) 

 ΜεησκΫλα δεκνηηθΪ ηΫιε γηα ηα Ϊηνκα απηΪ 

ΒηδηθΫο νκΪδεο 
πιεζπζκνχ:  

 «ΛΫζρε Βιεχζεξνπ Υξφλνπ θαη Αεκηνπξγηθάο Ώπαζρφιεζεο»:  

ΚΫληξν ΔκΫξαο γηα εθάβνπο, ελάιηθεο θαη ειηθησκΫλνπο κε ςπρηθΫο 
δηαηαξαρΫο, (απηηζκφο, Ϊλνηα, θιπ), λνεηηθά πζηΫξεζε, πξνβιάκαηα 
ζσκαηηθάο πγεέαο, γηα  Ϊηνκα πνπ απεηινχληαη ά βηψλνπλ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ, θαη ηηο γηα νηθνγΫλεηεο ησλ Ϊκεζα επσθεινχκελσλ.  
(ΏΜΚΒ «ΜεηΪβαζηο», θηηξηαθΫο ππνδνκΫο απφ Αάκν Γαιαηζένπ, 
επνπηεέα απφ Τπνπξγεέν Τγεέαο & Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο) (ππφ 
εμΫιημε) 

ΔιηθησκΫλσλ Ώηφκσλ  4 ΑνκΫο ΚΏΠΔ  

 1 Ανκά  «ΐνάζεηα ζην πέηη» 

ΚνηλσληθΫο Τπεξεζέεο 
ηνπ Αάκνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ώ) Τγεέα / Πξφιεςε 

1. Αεκνηηθφ Εαηξεέν 

 Παξνρά Ώ' ΐνεζεηψλ ζε απιΪ πεξηζηαηηθΪ 

 Λεηηνπξγέα πκβνπιεπηηθνχ ΚΫληξνπ Πξνιεπηηθάο Εαηξηθάο 

 ΏπνθαηΪζηαζε πγεέαο δεκνηψλ 

 Αεκηνπξγέα θαη Λεηηνπξγέα ΣξΪπεδαο Ώέκαηνο 

2. Εαηξεέν Ώ ΐνεζεηψλ – Άιζνο ΐεΎθνπ 

3. ΣνκΫαο Πξφιεςεο & Ώγσγάο Τγεέαο  

 ΠξνγξΪκκαηα πξφιεςεο/ελεκΫξσζεο/αγσγάο πγεέαο, γηα ηελ Ϋγθαηξε 
δηΪγλσζε αζζελεηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθά πξσηνβΪζκηα πεξέζαιςε 
ησλ δεκνηψλ.  

 Ώηνκηθά πκβνπιεπηηθά ζε ζΫκαηα πγηεηλάο, νηθνγελεηαθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ θιπ.  

4. ΣνκΫαο Αεκφζηαο Τγηεηλάο 

 ΠξνγξΪκκαηα βειηέσζεο ηεο πγεέαο ηεο Πφιεο θαη ηεο πγηεηλάο θαη 
αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

 

ΐ) Κνηλσληθά ΜΫξηκλα  

1. ΣνκΫαο ςπρνθνηλσληθάο ππνζηάξημεο-ΏλΪπηπμεο  

 Παξνρά θνηλσληθάο θξνληέδαο- -ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο 

 Κνηλσληθά Πξφλνηα (πξφγξακκα νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο απφξσλ- 
Λεηηνπξγέα «ΣΡΏΠΒΓΏ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΏΛΛΔΛΒΓΓΤΔ», Πξφγξακκα 
ζέηηζεο- λΫεο αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην λΫν λνκνζρΫδην 
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ΚΏΛΛΕΚΡΏΣΔ :επηδφκαηα Ώ.κε  Ώ.) 

2. ΣνκΫαο πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ ΟηθνγΫλεηαο  

 δηεπηζηεκνληθά νκΪδα γηα ηελ ζηάξημε παηδηνχ θαη νηθνγΫλεηαο 

3. ΣνκΫαο Φπρνινγηθάο Τπνζηάξημεο 

4. ρνιηθά Κνηλσληθά Τπεξεζέα-ΑξΪζεηο ζηα ζρνιεέα  

5. Σνπηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο  

6. ΟκΪδεο εζεινληψλ 

 αιιειεγγχεο 

 Βπηζηεκφλσλ 

7. Γξαθεέν Εζφηεηαο  

8. Γξαθεέν Πξνψζεζεο Ώπαζρφιεζεο ΏλΫξγσλ   

 ΒλεκΫξσζε θαη πξνψζεζε ησλ αλΫξγσλ πνιηηψλ ηνπ Αάκνπ, ζε ζΫζεηο 
εξγαζέαο ζηνλ Εδησηηθφ ηνκΫα. πλεξγαζέα κε ηελ ηδησηηθά 
πξσηνβνπιέα (Γξαθεέν Αηαζχλδεζεο). 

 Φπρνθνηλσληθά ππνζηάξημε ησλ αλΫξγσλ.  (Κνηλσληθά Τπεξεζέα) 

 

Πνιηηηζηηθέο θαη Αζιεηηθέο ππνδνκέο 
 
Αζιεηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο «Β. Παπαδηνλπζίνπ» 
 
Αζιεηηζκφο Υψξνη / χιινγνη 
− Σν Αεκνηηθφ Γπκλαζηάξην ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ  θαιχπηεη ηηο παξαθΪησ δξαζηεξηφηεηεο: 

 Κνιχκβεζε 

 Πνδφζθαηξν 

 ηέβν 

 ΜπΪζθεη 

 ΐφιιεπ 

 Βλφξγαλε Γπκλαζηηθά 

 ΣΫληο 

 Γπκλαζηάξηα 

 Κνιχκβεζε 

 πγρξνληζκΫλε θνιχκβεζε 

 Aquarobics 

 Καινθαηξηλφ CAMP 

 ΠαηδηθΫο Ώθαδεκέεο 
o 1 Ώθαδεκέα Κνιχκβεζεο 
o 1 Ώθαδεκέα ΣΫληο 
o 1 νκΪδα ηέβνπ 

 Πξνψζεζε ππνδνκψλ θαη αζιεηηζκνχ γηα ΏΜΒΏ 

 ΠξνγξΪκκαηα γπκλαζηηθάο 

 ρνιηθΪ πξσηαζιάκαηα 

 Ώγψλεο αζιεκΪησλ θαη αληέζηνηρσλ πξσηαζιεκΪησλ 

 Οηθνλνκηθά ελέζρπζε αζιεηηθψλ πιιφγσλ ηνπ δάκνπ (εθφζνλ ππΪξρεη δπλαηφηεηα) 
 

ΒγθαηαζηΪζεηο Αεκνηηθνχ Γπκλαζηεξένπ 

 2 γάπεδα κπΪζθεη 

 6 γάπεδα ηΫληο 

 1 ζηΪδην γηα πνδφζθαηξν θαη ζηέβν 

 1 γάπεδν 5Υ5 
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 2 ζεξκαηλφκελεο πηζέλεο (1 κεγΪιε θαη 1 κηθξά) 

 1 θιεηζηφ Γπκλαζηάξην πνιιαπιψλ ρξάζεσλ 

 1 αέζνπζα Γπκλαζηηθάο Γπλαηθψλ 
 
Ώζιεηηθνέ χιινγνη Αάκνπ Γαιαηζένπ 

 ΏΟ ΚΟΡΧΝΕΑΏ 

 ΠΏ ΓΏΛΏΣΕ 

 ΏΘΛΔΣΕΚΔ ΒΝΧΔ ΓΏΛΏΣΕΟΤ 

 Γ ΠΏΣΔΕΧΝ 

 ΏΟ ΓΏΛΏΣΕΟΤ (δελ επηδνηεέηαη) 

 ΟΜΏΑΏ ΏΣΤΝΟΜΕΏ 

 ΡΤΘΜΟ ΚΏΕ ΚΕΝΔΔ 

 ΤΛΛΟΓΟ ΏΝΣΕΦΏΕΡΕΔ ΓΏΛΏΣΕΟΤ 

 ΟΑΤΒΏ ΓΏΛΏΣΕΟΤ 

 ΜΒΓΏ ΏΛΒΞΏΝ&ΡΟ 
 
 
Πνιηηηζκφο  
Ο Αάκνο Γαιαηζένπ Ϋρεη κέα πιεζψξα πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ, θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ. Οη δξΪζεηο ζε 
ζΫκαηα πεξηβαιινληηθΪ, πνιηηηζκηθΪ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ρνξνχ, θιπ. Ϋρνπλ δηΪξθεηα θαζ΄ φιε ηελ δηΪξθεηα 
ηνπ Ϋηνπο απφ δεκνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο, εζεινληΫο θιπ. Ώπφ πιεπξΪο ηνπ Αάκνπ ηα θχξηα λνκηθΪ 
πξφζσπα γηα αληέζηνηρεο εθδειψζεηο εέλαη  
 

 Οη εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΣνκΫα εέλαη  
ΘΫαηξν ΐεΎθνπ (1300 ζΫζεσλ) 

 Ώέζνπζα Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ ζην Αεκαξρεέν (150 ζΫζεσλ) 

 ηλΫ ΓαιΪηζη (ππφ ηελ επνπηεέα ηνπ Π.Κ., κηζζψλεηαη ζε Εδηψηε) 
 Ο πνιηηηζηηθφο ρψξνο «Κακέλη» κε :  

o 2 αέζνπζεο εθδειψζεσλ (150 αηφκσλ),  
o Βθζεζηαθφ ρψξν 
o Ώέζνπζα ζπλεδξηΪζεσλ  
o Αεκνηηθά ΐηβιηνζάθε 

 Μειινληηθά δηαδεκνηηθά αμηνπνέεζε ηνπ Λαηνκεένπ κε λΫνπο ζεαηξηθνχο ρψξνπο 
  
ΠνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην Πλεπκαηηθφ ΚΫληξν φπσο 

 Πνιηηηζηηθφ Καινθαέξη (θεζηηβΪι) 

 Βθδειψζεηο ΚαζαξΪο &επηΫξαο 

 Άιιεο εθδειψζεηο φπσο νκηιέεο, εθζΫζεηο δσγξαθηθάο, ζεαηξηθΫο παξαζηΪζεηο 
 
Σα 4 ηέθηα Νενιαίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα αθφινπζα: 

 Γσγξαθηθά 

 Μνπζηθά 

 Παξαδνζηαθνχο/ΜνληΫξλνπο ρνξνχο 

 Κεξακηθά 

 Κφζκεκα 

 Φσηνγξαθέα 

 Αεκηνπξγηθά απαζρφιεζε λΫσλ ην θαινθαέξη 
 ΟκΪδεο ησλ ηεθηψλ Νενιαέαο  

 Υνξεπηηθά ΟκΪδα 

 Θεαηξηθά ΟκΪδα 

 Αεκνηηθά Υνξσδέα 

 Αεκνηηθά Οξράζηξα 

 Κηλεκαηνγξαθηθά ΛΫζρε 
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 Αεκνηηθά Φηιαξκνληθά ε νπνέα δξαζηεξηνπνηεέηαη ζε 
• ΜνπζηθΫο εθδειψζεηο 
• ΓηνξηηλΫο εθδειψζεηο/ ΒζληθΫο ενξηΫο/ΣνπηθΫο Παλεγχξεηο 
• πλεξγαζέεο φπσο π.ρ. κε ηξαγνπδηζηΫο ηεο Βζληθάο Λπξηθάο θελάο 

 
ΣΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΡΟΤΜΒΛΕΧΣΧΝ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΕΧΝ 
• ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΠΒΕΡΧΣΧΝ 
• ΒΞΧΡΏΨΣΕΚΟ & ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΏΝΟΡΏΜΏ ΓΏΛΏΣΕΟΤ «Δ ΏΓΕΏ ΒΕΡΔΝΔ» 
• ΒΚΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ & ΒΞΧΡΏΨΣΕΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΏΣΟΕΚΧΝ ΏΝΧ ΓΏΛΏΣΕΟΤ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΔΣΧΝ ΓΏΛΏΣΕΟΤ 
• ΒΞΧΡΏΨΣΕΚΟ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΏΠΟΛΛΧΝΕΏΣΧΝ ΝΏΞΟΤ 
• ΤΛΛΟΓΟ «ΑΡΏΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΚΟΕΝΧΝΕΏ, ΣΟΝ ΠΟΛΕΣΕΜΟ & ΣΔΝ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΓΧΔ» 
• AΠΒΡΏΘΕΣΕΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΏΞΟΤ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΏΜΠΛΕΏΝΕΣΧΝ « Δ ΏΓΕΏ ΠΏΡΏΚΒΤΔ » 
• ΤΛΛΟΓΟ &ΏΝΏΚΕΧΣΧΝ ΝΏΞΟΤ "Δ ΓΧΟΑΟΥΟ ΠΔΓΔ" 
• ΒΝΧΔ ΏΓΡΕΣΧΝ ΛΒΐΟΤ ΏΘΔΝΧΝ & ΠΒΡΕΥΧΡΧΝ «ΏΓΕΟ ΑΔΜΔΣΡΕΟ» 
• ΤΛΛΟΓΟ ΚΤΝΔ&ΏΡΕΧΣΧΝ ΝΏΞΟΤ «ΏΓΕΟ ΓΒΧΡΓΕΟ» 
• ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΡΧΝΕΑΕΏΣΧΝ ΝΏΞΟΤ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΏΓΚΡΕΧΣΧΝ ΝΏΞΟΤ «Δ ΠΡΟΟΑΟ» 
• ΤΛΛΟΓΟ ΚΒΡΏΜΕΧΣΧΝ ΝΏΞΟΤ «Ο ΣΕΜΕΟ ΣΏΤΡΟ» 
• ΤΛΛΟΓΟ ΚΏΡΕΧΣΧΝ ΜΒΧΣΧΝ ΝΏΞΟΤ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΟΜΏΑΏ ΒΠΣΏΝΔΧΝ ΓΏΛΏΣΕΟΤ 
• ΤΛΛΟΓΟ ΒΓΚΏΡΕΣΧΝ ΝΏΞΟΤ "Ο ΏΓΕΟ ΣΡΤΦΧΝ" 
• ΤΛΛΟΓΟ ΘΒΏΛΧΝ "Δ ΏΡΓΧ" 
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 2.1.4 Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε   

2.1.4.1 Οικονομικά Δνεπγόρ Πληθςζμόρ - Απαζσόληζη – Ανεπγία 
 

Σν 2011 εέλαη ε ηΫηαξηε ζπλερφκελε ρξνληΪ κεέσζεο ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΒιιΪδα, ελ κΫζσ 
χθεζεο ζηελ Βπξσπατθά Έλσζε. Δ θζηλνπσξηλά Ϋθζεζε ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηε ρψξα καο 
πξνβιΫπεη χθεζε ζε πνζνζηφ 5,5% επέ ηνπ ΏΒΠ γηα ην 2011, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζε 2,8 % γηα ην 2012, 
ελψ ην 2013 ζα ζεκεησζεέ αλΪπηπμε θαηΪ 0,7%, ζχκθσλα κε ηελ Βπξσπατθά Βπηηξνπά.  

Δ αγνξΪ εξγαζέαο ζηελ ΒιιΪδα πθέζηαηαη ζεκαληηθΫο πξνζαξκνγΫο, θαη ε κεγΪιε κεέσζε ηεο νηθνλνκηθάο 
δξαζηεξηφηεηαο αληηθαηνπηξέδεηαη ζηελ εμαζζΫληζε ηεο δάηεζεο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο, πνπ Ϋρεη ζεκαληηθφ 
αληέθηππν ζηελ απαζρφιεζε. Οη ιηγφηεξεο επθαηξέεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα θαη νη λΫεο ξπζκέζεηο 
γηα ηηο πξνζιάςεηο ζην Αεκφζην εέλαη πηζαλφλ λα απμάζνπλ πεξαηηΫξσ ηελ αλεξγέα.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο Βζληθάο ηαηηζηηθάο Τπεξεζέαο, παξαηεξεέηαη φηη ε αλεξγέα ζηελ ΒιιΪδα, ηα 
ηειεπηαέα ρξφληα απμΪλεηαη ζπλερψο, φπσο απνηππψλεηαη παξαθΪησ: 

 

ρήκα 2: Δμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, θαηά κήλα: Ιαλνπάξηνο 2006–Αχγνπζηνο 2011 
(ΔΛ.ΣΑΣ.) 

 

Σν πνζνζηφ αλεξγέαο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2011 αλάιζε ζε 18,4%, Ϋλαληη 12,2% ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2010 θαη 
16,5% ην Ενχιην ηνπ 2011. Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπκΫλσλ θαηΪ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2011 εθηηκΪηαη φηη 
αλάιζε ζε 4.034.537 Ϊηνκα. Οη Ϊλεξγνη αλάιζαλ ζε 907.953 Ϊηνκα, ελψ ν νηθνλνκηθΪ κε ελεξγφο πιεζπζκφο 
αλάιζε ζε 4.403.503 Ϊηνκα. Σα αληέζηνηρα κεγΫζε θαηΪ ηνλ Ώχγνπζην ησλ εηψλ 2006 Ϋσο θαη 2011 
παξνπζηΪδνληαη ζηνλ Πέλαθα 1 (ζειέδα 2).  
 
Οη απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ θαηΪ 364.353 Ϊηνκα ζε ζρΫζε κε ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2010 (κεέσζε 8,3%) θαη 
θαηΪ 105.469 Ϊηνκα ζε ζρΫζε κε ην Ενχιην ηνπ 2011 (κεέσζε 2,5%).  
 

Οη Ϊλεξγνη απμάζεθαλ θαηΪ 294.845 Ϊηνκα ζε ζρΫζε κε ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2010 (αχμεζε 48,1%) θαη θαηΪ 
87.677 Ϊηνκα ζε ζρΫζε κε ην Ενχιην ηνπ 2011 (αχμεζε 10,7%). 
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Πίλαθαο 17: Απαζρνινχκελνη, άλεξγνη, νηθνλνκηθά κε ελεξγνί θαη πνζνζηφ αλεξγίαο 
Αχγνπζηνο 2006-2011 (ΔΛ.ΣΑΣ.) 

 

 

Πίλαθαο 18: Πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά πεξηθέξεηαο Αχγνπζηνο 2006 -2011 (ΔΛ.ΣΑΣ.) 
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Πίλαθαο 19: Πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά θχιν Αχγνπζηνο 2006-2011 (ΔΛ.ΣΑΣ.) 
 

 

 

Πίλαθαο 20 Πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά νκάδεο ειηθηψλ θχιν Αχγνπζηνο 2006 -2011 
(ΔΛ.ΣΑΣ.) 

 

ζνλ αθνξΪ ζην Αάκν Γαιαηζένπ, απφ ζηνηρεέα ηνπ Ο.Ώ.Β.Α. γηα ηα Ϋηε 2009 Ϋσο 2011, παξαηεξεέηαη 
αχμεζε ησλ αλΫξγσλ ζην Αάκν Γαιαηζένπ. Οη αλαδεηνχληεο εξγαζέα ζην Αάκν Γαιαηζένπ, Ϋσο θαη ηνλ 
Οθηψβξην ηνπ 2011 άηαλ 3.318, απφ ηνπο νπνένπο ην  56,54% εέλαη γπλαέθεο. ΏλαιπηηθΪ:   

 

ΔΣΟ 2009 

 

ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ ΜΖ ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

Έσο 29 εηψλ 236 328 29 23 

30-54 εηψλ 705 913 67 119 

55 εηψλ θαη άλσ 146 172 27 61 

Μεξηθφ ζχλνιν 1.087 1.413 123 203 

χλνιν  2.500 326 

 

ΔΣΟ 2010 

 

ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ ΜΖ ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

Έσο 29 εηψλ 
249 379 19 22 
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30-54 εηψλ 
805 1005 50 73 

55 εηψλ θαη άλσ 
145 161 26 54 

Μεξηθφ ζχλνιν 
1.199 1.545 95 149 

χλνιν  
2.744 244 

 

ΔΣΟ 2011 

 

ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ ΜΖ ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

Έσο 29 εηψλ 
329 504 35 39 

30-54 εηψλ 
937 1198 112 118 

55 εηψλ θαη άλσ 
176 174 24 52 

Μεξηθφ ζχλνιν 
1.442 1.876 171 209 

χλνιν  
3.318 380 

 

Πίλαθαο 21. Αξηζκφο αλέξγσλ ζην Γήκν Γαιαηζίνπ 2009-2011  
(πεγή ΟΑΔΓ, ΚΠΑ2 Παηεζίσλ) 

 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 2009-2010 

 

ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ ΜΖ ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

Έσο 29 εηψλ 5,51% 15,55% -34,48% -4,35% 

30-54 εηψλ 14,18% 10,08% -25,37% -38,66% 

55 εηψλ θαη άλσ -0,68% -6,40% -3,70% -11,48% 

Μεξηθφ ζχλνιν 10,30% 9,34% -22,76% -26,60% 

χλνιν  9,76% -25,15% 

 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 2010-2011 

 

ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ ΜΖ ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

Έσο 29 εηψλ 
32,13% 32,98% 84,21% 77,27% 

30-54 εηψλ 
16,40% 19,20% 124,00% 61,64% 

55 εηψλ θαη άλσ 
21,38% 8,07% -7,69% -3,70% 

Μεξηθφ ζχλνιν 
20,27% 21,42% 80,00% 40,27% 

χλνιν  
20,92% 55,74% 

 
Πίλαθαο 22. % Αχμεζε Αξηζκνχ αλέξγσλ ζην Γήκν Γαιαηζίνπ 2009-2011  

(πεγή ΟΑΔΓ, ΚΠΑ2 Παηεζίσλ) 
 

Ώπφ ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα κπνξνχκε λα εμΪγνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξΪζκαηα γηα ην Αάκν καο:  
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- Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχζαλ εξγαζέα απμάζεθε θαηΪ 9,76%, ην 2010 ζε ζρΫζε κε ην 
2009, ελψ ην 2011 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δεηνχζαλ εξγαζέα απμάζεθε 20,92% ζε ζρΫζε κε ην 
2010.  

- Δ ειηθηαθά νκΪδα πνπ πιάηηεηαη πην πνιχ απφ ηελ αλεξγέα εέλαη νη λΫνη Ϋσο 29 εηψλ, θαζψο ζε 
απηά παξαηεξεέηαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε. Ώπηά ε θηλεηηθφηεηα κπνξεέ λα νθεέιεηαη εέηε ζην φηη 
εηζΫξρνληαη πεξηζζφηεξα Ϊηνκα ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο εέηε ζην φηη Ϋρνπλ απνιπζεέ απφ ηελ εξγαζέα 
ηνπο.  

- ΤπΪξρεη ζεκαληηθά αχμεζε ζηα Ϊηνκα πνπ γξΪθνληαη ζηνλ ΟΏΒΑ, αιιΪ δελ αλαδεηνχλ εξγαζέα, 
γηα ιφγνπο κνξηνδφηεζεο/ζπληαμηνδφηεζεο θιπ.  

 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο ΒΤΒ, ε θαηαλνκά ηεο αλεξγέαο, ιακβΪλνληαο ππφςε ην επέπεδν εθπαέδεπζεο, 
Ϋρεη σο εμάο: ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγέαο παξαηεξεέηαη ζε φζνπο δελ Ϋρνπλ πΪεη θαζφινπ ζρνιεέν 
(34,5%). Ώθνινπζνχλ ηα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ ηειεηψζεη κεξηθΫο ηΪμεηο δεκνηηθνχ (24,9%) θαη νη απφθνηηνη 
αλψηεξεο Σερλνινγηθάο Βπαγγεικαηηθάο Βθπαέδεπζεο (19,0%). Σα ρακειφηεξα πνζνζηΪ παξαηεξνχληαη ζε 
φζνπο Ϋρνπλ δηδαθηνξηθφ ά κεηαπηπρηαθφ (9,7%) θαη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο 
(11,6%) (Πέλαθαο 21) 

 

Πίλαθαο 23. Αλεξγία (%) θαηά θχιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο  (ΔΛ.ΣΑΣ.) 
 

Αλεξγία θαη θηψρεηα 

ΒπηπιΫνλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο  Eurostat ζηελ Βπξψπε ησλ 25, γηα ηα Ϋηε 2005-2008, νη Ϊλεξγνη 
πιάηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε θηψρεηα, ζε ζρΫζε κε ηηο ππφινηπεο νκΪδεο πιεζπζκνχ.  
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Πίλαθαο 24 Όξηα θηψρεηαο γηα ηα 25 κέιε ηεο Δ.Δ., ζπλνιηθά, θαηά ειηθία θαη θαηάζηαζε 
απαζρφιεζεο, 2005-2008, πεγή EU-SILC (Δurostat, Statistics on Income and Living 

Conditions) 
 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο ΒΤΒ, ην 2009 (ζηνηρεέα ηνπ 2008) ην 19,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΒιιΪδνο 
απεηινχηαλ απφ θηψρεηα. Γηα ηελ έδηα πεξένδν, ε ρψξα καο άηαλ ε 4ε ρψξα ζηελ Βπξψπε ησλ 27, κε ην 
κεγαιχηεξν θέλδπλν θηψρεηαο, κεηΪ ηε Λεηνλέα, ηε Ρνπκαλέα θαη ηε ΐνπιγαξέα.  

 

Πίλαθαο 25 Γείθηεο θηλδχλνπ θηψρεηαο αλά ρψξα1, 2008, πεγή EU-SILC (Δurostat, 
Statistics on Income and Living Conditions) 

 

                                                           

1 Ο δεέθηεο θηλδχλνπ θηψρεηαο (πνπ Ϋρεη πηνζεηάζεη ην Βπξσπατθφ πκβνχιην απφ ην 1975) νξέδεη σο «θησρφ» ην Ϊηνκν ά λνηθνθπξηφ 

ηνπ νπνένπ ην εηζφδεκα εέλαη ηφζν ρακειφ ψζηε λα ην απνθιεέεη απφ ηνλ ειΪρηζην απνδεθηφ ηξφπν δσάο ζηελ ρψξα ηελ νπνέα δεη. 
Σν θαηψθιη νξένπ θηψρεηαο Ϋρεη νξηζηεέ ζην 60% ηνπ κΫζνπ ηζνδχλακνπ δηαζΫζηκνπ εηζνδάκαηνο. 

     Όινη Παηδηά Ζιηθησκέλνη Απαζρνινχκελνη Άλεξγνη 
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Σα ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηελ αλεξγέα, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθά ηνπ 2001 εέλαη ηα αθφινπζα:  

 Οηθνλνκηθψο ελεξγνί Οηθνλνκηθψο 
κε ελεξγνί χλνιν Απαζρν-

ινχκελνη 
Άλεξγνη 

χλνιν Απφ απηνχο 
"λένη" 

χλνιν Υψξαο 4.621.848 4.108.083 513.765 247.155 5.265.889 

ΑΣΣΙΚΖ 1.675.660 1.513.160 162.500 72.032 1.736.236 

Άππενερ 1.002.635 917.338 85.297 39.528 629.511 

Θήλειρ 673.025 595.822 77.203 32.504 1.106.725 

ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΑΘΖΝΧΝ 1.286.715 1.170.775 115.940 51.328 1.266.344 

Άππενερ 751.637 692.318 59.319 27.791 461.175 

Θήλειρ 535.078 478.457 56.621 23.537 805.169 

ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 27.192 24.928 2 .264 1.0 24 25.034 

Άππενερ 15.778 14.651 1.127 544 9.068 

Θήλειρ 11.414 10.277 1.137 480 15.966 

Πίλαθαο 26 Οηθνλνκηθά Δλεξγνί αλά θχιιν Απνγξαθή ΔΤΔ 2001 
 

 Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο ε λ ε ξ γ ν ί Οηθνλνκηθψο 
κε ελεξγνί χλνιν Απαζρν-

ινχκελνη 
Άλεξγνη 

χλνιν Απφ απηνχο 
"λένη" 

ΑΣΣΙΚΖ 1.675.660 1.513.160 162.500 72.032 1.736.236 

10-14 1.128 28 1.100 1.092 186.326 

15-19 36.645 22.200 14.445 12.369 203.235 

20-24 182.684 144.135 38.549 27.701 119.169 

25-29 257.791 227.377 30.414 16.539 56.739 

30-34 265.324 244.575 20.749 7.270 58.069 

35-39 228.331 213.684 14.647 3.870 57.059 

40-44 216.151 204.162 11.989 1.648 68.165 

45-49 183.824 173.587 10.237 947 76.165 

50-54 151.020 141.005 10.015 596 100.080 

55-59 85.992 78.097 7.895 0 106.700 

60-64 39.192 36.732 2.460 0 163.031 

65-69 17.502 17.502 0 0 172.038 

70-74 9.098 9.098 0 0 158.685 

75+ 978 978 0 0 210.775 

Πίλαθαο 27 ηνηρεία απαζρφιεζεο κε θαηαλνκή ειηθίαο γηα ηνλ Πξαγκαηηθφ Πιεζπζκφ  
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 Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο ε λ ε ξ γ ν ί Οηθνλνκηθψο 
κε ελεξγνί χλνιν Απαζρν-

ινχκελνη 
Α λ ε ξ γ ν η 

χλνιν Απφ απηνχο 
"λένη" 

ΝΟΜΑΡΥΙΑ 
ΑΘΖΝΧΝ 

1 .286.71 5 1.170.775 115.940 51.328 1.266.344 

10-14 664 18 646 642 134.012 

15-19 23.545 14.527 9.018 7.755 151.086 

20-24 131.932 105.186 26.746 19.538 92.512 

25-29 197.323 175.001 22.322 12.559 38.689 

30-34 205.803 190.329 15.474 5.574 39.137 

35-39 177.438 166.839 10.599 2.886 38.381 

40-44 168.611 159.929 8.682 1.206 46.972 

45-49 143.940 136.530 7.410 714 54.348 

50-54 118.513 111.233 7.280 454 72.147 

55-59 67.128 61.291 5.837 0 78.004 

60-64 30.748 28.822 1.926 0 120.116 

65-69 13.304 13.304 0 0 126.102 

70-74 6.959 6.959 0 0 116.460 

75+ 807 807 0 0 158 378 

Πίλαθαο 28 ηνηρεία απαζρφιεζεο κε θαηαλνκή ειηθίαο θαη γηα ηνλ Πξαγκαηηθφ 
Πιεζπζκφ 

 Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο ε λ ε ξ γ ν ί Οηθνλνκηθψο 
κε ελεξγνί 

χλνιν Απαζρν-
ινχκελνη 

Α λ ε ξ γ ν η 

χλνιν Απφ απηνχο 
"λένη" 

ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 27.192 24.928 2.264 1.024 25.034 

10-14 9 1 8 8 3.044 

15-19 456 271 185 164 3.421 

20-24 2.893 2.313 580 409 1.792 

25-29 4.353 3.890 463 252 745 

30-34 4.486 4.177 309 110 796 

35-39 3.729 3.535 194 52 793 

40-44 3.664 3.515 149 19 982 

45-49 3.143 3.009 134 5 1.173 

50-54 2.405 2.279 126 5 1.477 

55-59 1.288 1.189 99 0 1.535 

60-64 493 476 17 0 2.326 

65-69 184 184 0 0 2.277 

70-74 81 81 0 0 2.030 

75+ 8 8 0 0 2.643 

Πίλαθαο 29 ηνηρεία απαζρφιεζεο κε θαηαλνκή ειηθίαο γηα ηνλ Πξαγκαηηθφ Πιεζπζκφ 
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Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη παξαγσγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ εέλαη θπξέσο ζηνλ Σξηηνγελά ΣνκΫα, ζηνλ θιΪδν 
εκπνξένπ, παξνρψλ ππεξεζηψλ. πσο θαέλεηαη απφ ηνλ πέλαθα παξαθΪησ, απφ ην χλνιν ησλ 
απαζρνινχκελσλ ην 69,87% Ϋρεη δξαζηεξηνπνηεζεέ ζηνλ Σξηηνγελά ΣνκΫα ελψ ην 22,11% ζηνλ Αεπηεξνγελά, 
ελψ κφιηο ην 0,47% ζηνλ Πξσηνγελά ηνκΫα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο ΒΤΒ (απνγξαθά 2001). άκεξα ε 
νηθνλνκηθά θξέζε πιάηηεη θαη ηηο παξαπΪλσ νκΪδεο ιφγσ ζπξξέθλσζεο ηνπ ΏΒΠ.  

 

 Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο ε λ ε ξ γ ν ί  

 

Οηθνλν-
κηθψο κε 
ελεξγνί 

χλνιν Απαζρνινχκελνη Άλεξγνη 

χλνιν Πξσηνγελήο 

Σνκέαο 
NACE A-B 

Γεπηεξνξνγελήο 
Σνκέαο NACE 

C-F 

Σξηηνγελήο 

Σνκέαο 
NACE G-Q 

Γε δήισζαλ 

θιάδν 
νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

χλνιν 

χλνιν 
Διιάδνο 

4.621.848 4.108.083 595.111 894.316 2.400.891 217.765 513.765 5.265.889 

Αηηηθή 1.675.660 1.513.160 20.249 350.231 1.052.750 89.930 162.500 1.736.236 

Ννκαξρία 
Αζελψλ 

1.286.715 1.170.775 5.854 253.745 843.418 67.758 115.940 1.266.344 

Γήκνο 
Γαιαηζίνπ 

27.192 24.928 118 5.511 17.417 1.882 2.264 25.034 

Πίλαθαο 30 ηνηρεία απαζρφιεζεο αλά θιάδν γηα ηνλ Πξαγκαηηθφ Πιεζπζκφ  (ΔΤΔ 2001) 
 

ε ζχγθξηζε κε επέπεδν Ννκαξρέαο, ΠεξηθΫξεηαο θαη χλνιν ΒιιΪδνο εκθαλέδνληαη ηα αθφινπζα πνζνζηΪ 
ζε ζρΫζε κε ην χλνιν ησλ Ώπαζρνινχκελσλ. 

 Πξσηνγελήο 
Σνκέαο 

Γεπηεξνγελήο 
Σνκέαο 

Σξηηνγελήο 
Σνκέαο 

χλνιν Διιάδνο 14,49 21,77 58,44 

Αηηηθή 1,34 23,15 69,57 

Ννκαξρία Αζελψλ 0,50 21,67 72,04 

Γήκνο Γαιαηζίνπ 0,47 22,11 69,87 

Πίλαθαο 31 Δπίπεδα Απαζρφιεζεο αλά Σνκέα (ΔΤΔ 2001) 
 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο απνγξαθάο ηνπ 2001, ν Αάκνο Γαιαηζένπ δηαηεξεέ επέπεδν ρακειφηεξν θαηΪ 
2,17% απφ ην χλνιν ηεο Ννκαξρέαο φζν αθνξΪ ηνλ Σξηηνγελά ΣνκΫα ελψ ζηνλ Αεπηεξνγελά ΣνκΫα εέλαη 
0,44% θΪησ απφ ην επέπεδν λνκαξρέαο. ζν αθνξΪ ηνλ Πξσηνγελά ηνκΫα εέλαη ζηα επέπεδα ηνπ Ννκνχ. 

Ο παξαθΪησ πέλαθαο παξνπζηΪδεη κέα αλαιπηηθά θαηΪζηαζε ζΫζεο ζην επΪγγεικα θαη εέδνο απαζρφιεζεο, 
πνπ αθνξΪ ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ Γαιαηζένπ, θαηΪ ηελ απνγξαθά Γ.Γ. ΒΤΒ 2001. 
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  Θ έ ζ ε ζ η ν ε π ά γ γ ε ι κ α 

 χλνιν Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη 
γηα δηθφ ηνπο 
ινγαξηαζκφ 

Μηζζσηνί πκβνεζνχληα θαη 
κε ακεηβφκελα κέιε 

λνηθνθπξηνχ 

Νένη 

ΑΔΜΟ ΓΏΛΏΣΕΟΤ 27.192 2.558 2.503 20.789 318 1.024 

Γεσξγέα, θηελνηξνθέα, ζάξα, 
δαζνθνκέα4 

124 9 62 33 20 0 

Ώιηεέα5 5  ρεηέδεηαη κε επηρεηξεκαηηθΫο 
Ϋδξεο 

9 0 1 6 2 0 

Οξπρεέα θαη ιαηνκεέα. 1 9 1 3 1 5 0 0 

ΜεηαπνηεηηθΫο βηνκεραλέεο 3.296 410 262 2.561 63 0 

Παξνρά ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ 
αεξένπ θαη λεξνχ 

259 1 0 257 1 0 

ΚαηαζθεπΫο 2.193 202 344 1.625 22 0 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπά 
απηνθηλάησλ, νρεκΪησλ, κνηνζπθιεηψλ 
θαη εηδψλ αηνκηθάο θαη νηθηαθάο ρξάζεο 

4.540 1.110 335 2.983 112 0 

Ξελνδνρεέα θαη εζηηαηφξηα 1.218 235 31 910 42 0 

ΜεηαθνξΫο, απνζάθεπζε θαη 
επηθνηλσλέεο 

1.998 104 376 1.509 9 0 

ΒλδηΪκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνέ 
νξγαληζκνέ 

1.213 21 88 1.104 0 0 

Αηαρεέξηζε αθέλεηεο πεξηνπζέαο, 
εθκηζζψζεηο θαη επηρεηξεκαηηθΫο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

1 . 9 7 6 158 440 1.365 13 0 

Αεκφζηα δηνέθεζε &Ϊκπλα, ππν-
ρξεσηηθά θνηλσληθά αζθΪιηζε 

2.651 0 0 2.651 0 0 

Βθπαέδεπζε 1.652 41 51 1.560 0 0 

Τγεέα θαη θνηλσληθά κΫξηκλα 1.378 25 137 1.214 2 0 

Αξαζηεξηφηεηεο παξνράο ππεξεζηψλ 
ππΫξ ηνπ θνηλσληθνχ ά αηνκηθνχ 
ραξαθηάξα 

1.129 108 145 867 9` 0 

ΕδησηηθΪ λνηθνθπξηΪ πνπ απαζρνινχλ 
νηθηαθφ πξνζσπηθφ 

409 0 41 368 0 0 

Βηεξφδηθνη νξγαληζκνέ θαη φξγαλα 11 0 0 11 0 0 

ΝΫνη 1.024 0 0 0 0 1.024 

Αάισζαλ αζαθψο ά δε δάισζαλ 
θιΪδν νηθνλνκηθάο δξαζ/ηεηαο 

2.093 133 187 1.750 23 0 

Πίλαθαο 32 Θέζε ζην Δπάγγεικα,Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο Γήκνο Γαιαηζίνπ (ΔΤΔ 2001) 
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Σνκέαο Απαζρφιεζεο Απαζρνινχκελνη % 

ΤΝΟΛΟ ΏΠΏΥΟΛΟΤΜΒΝΧΝ 27.192  

Γεσξγέα, θηελνηξνθέα, ζάξα, δαζνθνκέα 124 0,46 

Ώιηεέα 9 0,03 

Οξπρεέα θαη ιαηνκεέα 19 0,07 

ΜεηαπνηεηηθΫο βηνκεραλέεο 3.296 12,12 

Παξνρά ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξένπ θαη 
λεξνχ 

259 0,95 

ΚαηαζθεπΫο 2.193 8,06 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπά 
απηνθηλάησλ, νρεκΪησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη εηδψλ 
αηνκηθάο θαη νηθηαθάο ρξάζεο 

4.540 16,70 

Ξελνδνρεέα θαη εζηηαηφξηα 1.218 4,48 

ΜεηαθνξΫο, απνζάθεπζε θαη επηθνηλσλέεο 1.998 7,35 

ΒλδηΪκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνέ νξγαληζκνέ 1.213 4,46 

Αηαρεέξηζε αθέλεηεο πεξηνπζέαο, εθκηζζψζεηο θαη 
επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. 

1 .976 7,27 

Αεκφζηα δηνέθεζε θαη Ϊκπλα, ππνρξεσηηθά 
θνηλσληθά αζθΪιηζε 

2.651 9,75 

Βθπαέδεπζε 1.652 6,08 

Τγεέα θαη θνηλσληθά κΫξηκλα 1.378 5,07 

Αξαζηεξηφηεηεο παξνράο ππεξεζηψλ ππΫξ ηνπ 
θνηλσληθνχ ά αηνκηθνχ ραξαθηάξα 

1.129 4,15 

ΕδησηηθΪ λνηθνθπξηΪ πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ 
πξνζσπηθφ 

409 1,50 

Βηεξφδηθνη νξγαληζκνέ θαη φξγαλα 11 0,04 

ΝΫνη 1.024 3,77 

Αάισζαλ αζαθψο ά δε δάισζαλ θιΪδν 
νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

2.093 7,70 

Πίλαθαο 33 Πνζνζηά απαζρφιεζεο αλά θιάδν, Γήκνο Γαιαηζίνπ (2001) 
 

Ώπφ ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα, παξαηεξεέηαη φηη ζηνλ Αάκν Γαιαηζένπ εέλαη πεξηζζφηεξν Ϋληνλε ε 
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκΫα εκπνξένπ 16,70%, κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ 12,12%, θαηαζθεπψλ 8,06%, 
θηινμελέαο θαη εζηέαζεο 4,48%, κεηαθνξψλ απνζάθεπζεο θαη επηθνηλσληψλ 7,35%, δηαρεέξηζε αθέλεηεο 
πεξηνπζέαο θα 7,27% Βπέζεο Αεκφζηα δηνέθεζε, Ϊκπλα, ππνρξεσηηθά θνηλσληθά αζθΪιηζε, εθπαέδεπζε, 
πγεέα θαη θνηλσληθά κΫξηκλα θαηαιακβΪλνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ 20,90% δειαδά ζρεδφλ ην 1/5 ηεο 
ζπλνιηθάο απαζρφιεζεο. ζν αθνξΪ ηελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ (ζε %) ζηνλ Αάκν Γαιαηζένπ, ηα 
δηαζΫζηκα ζηνηρεέα εέλαη γηα κφληκν πιεζπζκφ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθά ΓΓ. ΒΤΒ 2001 αθνινπζνχλ ζηνλ 
παξαθΪησ πέλαθα. 
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0,690,06 11,12
0,17

31,58

17,59
2,060,57

29,51

6,65

Γεωξγία, θηελνηξνθία, ζήξα,

δαζνθνκία, αιηεία

Οξπρεία

Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο

Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,

θπζηθνύ αεξίνπ, λεξνύ

Καηαζθεπέο

Εκπόξην, επηζθεπέο μελνδνρεία

εζηηαηόξηα

Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε,

επηθνηλωλίεο

Ελδηάκεζνη ρξεκαην πηζηωηηθνί

νξγαληζκνί

Λνηπέο ππεξεζίεο

Δήιωζαλ αζαθώο ή δε δήιωζαλ

θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο

 

Πίλαθαο 34 Σνκείο Απαζρφιεζεο Αιινδαπψλ (2001) 
Ώπφ ηα ζηνηρεέα, δηαθξέλεηαη φηη νη αιινδαπνέ ηνπ Αάκνπ καο απαζρνινχληαλ ην 2001 ζηνλ θιΪδν ησλ 
θαηαζθεπψλ κε επέπεδν απαζρφιεζεο 31,58% θαη ζηνλ θιΪδν εκπνξένπ, εζηέαζεο θαη θηινμελέαο κε 
επέπεδν απαζρφιεζεο 17,59%, ζηνλ ηνκΫα ινηπψλ ππεξεζηψλ κε πνζνζηφ 29,51%. ηα ζηνηρεέα ζα πξΫπεη 
λα ζπκπεξηιεθζεέ ην ζηνηρεέν, φηη δηακΫλνπλ ζηνλ Αάκν Γαιαηζένπ, αιιΪ ζα κπνξνχζε ε απαζρφιεζε λα 
εέλαη εθηφο Αάκνπ Γαιαηζένπ. 

 

2.1.5 Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλσκία ηνπ Γήκνπ 
Οη δπλαηφηεηεο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ γηα πεξαηηΫξσ πιεζπζκηαθά αλΪπηπμε βξέζθνληαη ζην ζεκεέν 
θνξεζκνχ, θΪηη πνπ ηα απνδεηθλχεη ηφζν ε πιεζπζκηαθά αχμεζε ηεο ηΪμεσο ηνπ 1,42% κεηαμχ ησλ εηψλ 
1991-2001 (απνγξαθΫο ΒΤΒ) φζν θαη ν θνξεζκφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδένπ ηεο πφιεο. 

Δ εκπνξηθά θαη νηθηζηηθά αλΪπηπμε Ϋρεη θηΪζεη Ϋλα πςειφ επέπεδν θαη αξρέδεη λα γέλεηαη Ϋλα αμηφινγν 
εκπνξηθφ θΫληξν. Βπέζεο ην ΓαιΪηζη απνηειεέ Ϋλαλ ζπνπδαέν πλεχκνλα πξαζέλνπ, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ 
ζπγθξνηάκαηνο ηεο Ώζάλαο. ε απηφ ζπκβΪιινπλ ηφζν ην Ϊιζνο ΐεΎθνπ, φζν θαη ην Ώηηηθφ Ϊιζνο ζηα 
Σνπξθνβνχληα. Σα Ϊιζε ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ απνηεινχλ ηφπν αλαςπράο θαη πφιν Ϋιμεο ηφζν γηα ηνπο 
θαηνέθνπο ηνπ Αάκνπ, φζν θαη γηα ηνπο θαηνέθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ ηεο Ώηηηθάο. Οη πνιιΫο θαη νη πνηθέιεο 
πνιηηηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβΪιινπλ επέζεο ζηελ θαηεχζπλζε απηά. Δ αλΪπιαζε ηεο ΐετθνπ Ϋρεη 
ζπκβΪιεη ζηελ δεκηνπξγέα λΫσλ ρψξσλ δηαζθΫδαζεο θαη εκπνξένπ. 

Οη αμηφινγνη αζιεηηθνέ ρψξνη ζην Ϊιζνο ΐεΎθνπ πξνζειθχνπλ φρη κφλν ηνπο θαηνέθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ, 
αιιΪ θαη επηπιΫνλ αζιεηηθΪ ζσκαηεέα πνπ επηιΫγνπλ ην ΓαιΪηζη σο Ϋδξα θαη ηφπν εμΪζθεζεο θαη 
πξνπφλεζεο 
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2.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ 

ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

2.2.1 Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο  

2.2.1.1 Οπγάνωζη 
Οη ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ απνηεινχληαη απφ: 
 

1.  ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 
1.1.Εδηαέηεξν Γξαθεέν ΑεκΪξρνπ 

1.1.1 .Εδηαέηεξνο ΓξακκαηΫαο 
1.2.Γεληθφο ΓξακκαηΫαο 
1.3.Γξαθεέν Βπηηειηθάο Τπνζηάξημεο ΑεκΪξρνπ(εηδηθνέ ζπλεξγΪηεο, εηδηθνέ ζχκβνπινη ά 
επηζηεκνληθνέ ζπλεξγΪηεο 
1.4.Γξαθεέν ΏληηδεκΪξρσλ 
1.5.Γξαθεέν Ννκηθάο Τπεξεζέαο 

1.5.1.Ννκηθά ηάξημε Ώηξεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Αάκνπ 
1.6.Γξαθεέν Πξνγξακκαηηζκνχ 

1.6.1.Βπηζηεκνληθά Τπνζηάξημε ηνπ Αάκνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ Έξγσλ Σνπηθάο 
ΏλΪπηπμεο θαη ηεο ΑξΪζεο ησλ Αεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ 
1.6.2.ΒπξσπατθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

1.7. Γξαθεέν Σχπνπ/ Αεκνζέσλ/ Αηεζλψλ ρΫζεσλ θαη ΒλεκΫξσζεο Αεκνηψλ 
1.7.1.Αεκφζηεο θαη Αηεζλεέο ρΫζεηο 
1.7.2. ΒλεκΫξσζε Αεκνηψλ 

1.8.Γξαθεέν ΑηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο 
1.9.Γξαθεέν ΜεραλνξγΪλσζεο 

1.9.1. ΜεραλνξγΪλσζε/ Σεθκεξέσζε 
 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ  
2.1.Σκάκα Αηνέθεζεο 

2.1.1.Γξαθεέν Υνξάγεζεο Ώδεηψλ ΚαηαζηεκΪησλ Τγεηνλνκηθνχ ΒλδηαθΫξνληνο/ 
ΠεξηπηΫξσλ/ Λατθψλ Ώγνξψλ, ΒπαγγεικΪησλ/ Φπραγσγηθψλ - Διεθηξνληθψλ Παηγλέσλ 
θ.ι.π.  
2.1.2.Γξαθεέν Αηνέθεζεο θαη Βπνπηεέαο ΦνξΫσλ ηνπ Αάκνπ ( Ν.Π.Α.Α., Εδξχκαηα, 
Βπηρεηξάζεηο θιπ.) 

2.1.2.1.Γξαθεέν ΘεκΪησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 
2.1.2.2.Γξαθεέν ΘεκΪησλ Παηδεέαο 

2.1.3.Γξαθεέν Πξνεηνηκαζέαο θαη Αηεμαγσγάο Βθινγψλ 
2.2.Σκάκα Πξνζσπηθνχ 

2.2.1.Γξαθεέν Μνλέκνπ Πξνζσπηθνχ 
2.2.2.Γξαθεέν Πξνζσπηθνχ Εδησηηθνχ Αηθαένπ 
2.2.3.Γξαθεέν ΠξνγξακκΪησλ Βθπαέδεπζεο 

2.3.Σκάκα Αεκνηηθάο ΚαηΪζηαζεο 
2.3.1.Γξαθεέν Αεκνηνινγένπ θαη Βθινγηθψλ Καηαιφγσλ 
2.3.2.Γξαθεέν Μεηξψνπ ΏξξΫλσλ/ ηξαηνινγέαο  
2.3.3.Γξαθεέν Λεμηαξρεένπ/ Πνιηηηθψλ ΓΪκσλ 
2.3.4. Γξαθεέν Ώιινδαπψλ 

2.4.Σκάκα Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη Βπηηξνπψλ ηνπ 
2.4.1.Γξαθεέν ΠξνΫδξνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη Βπηηξνπψλ ηνπ 
2.4.2.Γξαθεέν Βθηειεζηηθάο Βπηηξνπάο, Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο, Βπηηξνπάο Αηαβνχιεπζεο 
2.4.3.Γξακκαηεέα Αεκνηηθψλ ΟξγΪλσλ θαη Ννκηθάο Τπεξεζέαο 

2.5.Σκάκα Πξσηνθφιινπ/ Ώξρεένπ/ Αηεθπεξαέσζεο 
2.5.1.Γξαθεέν Πξσηνθφιινπ 
2.5.2.Γξαθεέν Ώξρεένπ/ Αηεθπεξαέσζεο 

2.6.Γξακκαηεέα Αηεχζπλζεο 
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3.ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ  
3.1.Σκάκα Βζφδσλ 

3.1.1.Γξαθεέν Αηαρεέξηζεο Βζφδσλ 
3.1.2. Γξαθεέν Αηαρεέξηζεο Πεξηνπζέαο ηνπ Αάκνπ 

3.2.Σκάκα Σακεηαθάο Τπεξεζέαο 
3.2.1. Γξαθεέν Βέζπξαμεο Βζφδσλ 
3.2.2. Γξαθεέν Ώπνινγηζκνχ / Εζνινγηζκνχ θαη ΏπνηειεζκΪησλ Υξάζεσο 
3.2.3. Γξαθεέν Πιεξσκψλ 
3.2.4. Γξαθεέν Αηνηθεηηθάο ΒθηΫιεζεο 

3.3.Σκάκα Μηζζνδνζέαο θαη ΏζθΪιηζεο Πξνζσπηθνχ 
3.3.1.Γξαθεέν Μηζζνδνζέαο 
3.3.2.Γξαθεέν ΏζθΪιηζεο 

3.4.Σκάκα Λνγηζηεξένπ 
3.4.1.Γξαθεέν Αηαρεέξηζεο Ααπαλψλ 
3.4.2.Γξαθεέν Πξνυπνινγηζκνχ 
3.4.3.Γξαθεέν Βθαξκνγάο Αηπινγξαθηθνχ πζηάκαηνο 

3.5. Σκάκα Πξνκεζεηψλ 
3.5.1. Γξαθεέν Καηαρψξηζεο Σηκνινγέσλ 
3.5.2.Γξαθεέν Αηαθέλεζεο Τιηθψλ Ώπνζάθεο 

3.6.Γξακκαηεέα Αηεχζπλζεο 
 

4. ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΖ (Κ.Δ.Π) 
4.1. Σκάκα Βπηθνηλσλέαο / ΒμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ 
4.2. Σκάκα Βζσηεξηθάο Ώληαπφθξηζεο 

 

5.ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
5.1.Σκάκα Σερληθψλ Μειεηψλ 

5.1.1 Γξαθεέν Βθπφλεζεο θαη Βπέβιεςεο Μειεηψλ-Ώξκνδ η φηεηεο: 
5.1.2.Γξαθεέν Πξνγξακκαηηζκνχ Έξγσλ 

5.2.Σκάκα Καηαζθεπάο / πληάξεζεο θαη Βπέβιεςεο Έξγσλ 
5.2.1. Γξαθεέν Καηαζθεπψλ 
5.2.2. Γξαθεέν πληάξεζεο Έξγσλ 
5.2.3. Γξαθεέν Έξγσλ Όδξεπζεο θαη ΏπνρΫηεπζεο 
5.2.4.Γξαθεέν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

5.3.Σκάκα Πνιενδνκέαο/ Υσξνηαμέαο 
5.3.1.Γξαθεέν Πνιενδνκηθνχ/ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 
5.3.2.Γξαθεέν Πνιενδνκηθψλ Βθαξκνγψλ/ Κηεκαηνιφγην 

5.4.Σκάκα Μεραλνινγηθψλ θαη Διεθηξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη Έξγσλ 
5.4.1.Γξαθεέν Βθπφλεζεο Μεραλνινγηθψλ θαη Διεθηξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη Βπέβιεςεο 
ρεηηθψλ Έξγσλ 
5.4.2.Γξαθεέν Βθπφλεζεο Τδξαπιηθψλ Μειεηψλ θαη Βπέβιεςεο ρεηηθψλ Έξγσλ 
5.4.3.Γξαθεέν Βπηζθεπάο θαη πληάξεζεο Διεθηξνινγηθνχ Βμνπιηζκνχ θαη Έξγσλ 

5.5.Σκάκα Πξαζέλνπ / Παηδηθψλ Υαξψλ θαη Ώζιεηηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ 
5.5.1 Γξαθεέν ΏλΪπηπμεο/ πληάξεζεο Πξαζέλνπ θαη Πξνζηαζέαο ΒγθαηαιειεηκκΫλσλ 
Γψσλ- Ώξκνδηφηεηεο: 
5.5.2. Γξαθεέν Παηδηθψλ Υαξψλ θαη Ώζιεηηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ 
5.5.3.Γξαθεέν Φχιαμεο Παηδηθψλ Υαξψλ/ Ώζιεηηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ θαη Κηηξέσλ 

5.6. Σκάκα Καζαξηφηεηαο 
5.6.1. Γξαθεέν Ώπνθνκηδάο θαη Κέλεζεο ΟρεκΪησλ 
5.6.2.Γξαθεέν Οδνθαζαξηζκνχ 
5.6.3. Γξαθεέν Βπηζθεπάο θαη πληάξεζεο ΟρεκΪησλ 

5.7.Γξακκαηεέα Αηεχζπλζεο 
 

6.ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
6.1.Σκάκα Πεξηπνιέαο, ειΫγρνπ θπθινθνξέαο θαη ζηΪζκεπζεο νρεκΪησλ θαζψο θαη εθαξκνγάο ησλ 
δηαηΪμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

 

59 

6.1.1.Γξαθεέν Πεξηπνιέαο θαη ΒιΫγρνπ Βθαξκνγάο ησλ ΑηαηΪμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ 
πκβνπιένπ 
6.1.2.Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Κπθινθνξέαο θαη ηΪζκεπζεο ΟρεκΪησλ 

6.2.Σκάκα Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο, Καζαξηφηεηαο θαη Ώδεηψλ Οηθνδνκψλ 
6.3.Σκάκα ΒιΫγρνπ ΒπαγγεικΪησλ, ΠΪζεο Φχζεσο ΒπηηεδεπκΪησλ, ΚαηαζηεκΪησλ Τγεηνλνκηθνχ 
ΒλδηαθΫξνληνο θαη Φπραγσγηθψλ, Διεθηξνληθψλ Παηγλέσλ θ.ι.π.  
6.4.Γξακκαηεέα Αηεχζπλζεο 

 

Σν ζρεηηθφ νξγαλφγξακκα παξνπζηΪδεηαη ζην δηΪγξακκα πνπ αθνινπζεέ: 
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ρήκα 3: Οξγαλφγξακκα Γήκνπ Γαιαηζίνπ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΓΖΚΑΟΣΝ

ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΡΔΙΗΘΖΠ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΛΝΚΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & 

ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΚΖΣΑΛΝΟΓΑΛΥΠΖΠ

Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 

ΤΠ/ΙΧΝ

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΤΠ/ΙΧΝ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΔΠ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠ/ΙΧΝ 

& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Γ/ΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΓΔΗΥΛ 

ΘΑΡ/ΡΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΔΠΝΓΥΛ

ΣΜΗΜΑ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ & 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ 

ΠΟΛΙΣΗ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ & 

ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΚΔΙΔΡΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΔΟΗΞΝΙΗΑΠ, 

ΔΙΔΓΣΝ ΔΦΟΚΝΓΖΠ 

ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΝ 

ΠΚΒΝΙΗΝ

ΣΜΗΜΑ ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΜΔΛΔΣΧΝ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & 

ΦΝΟΔΥΛ ΓΖΚΝ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ 

ΓΖΚΝ

ΣΜΗΜΑ ΔΧΣΔΡΙΚΗ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ 

ΔΟΓΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΙΔΓΣΝ 

ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ & ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 

ΝΣΖΚΑΡΥΛ

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΔΚΑΡΥΛ 

ΘΝΗΛ/ΘΥΛ Ξ/ΠΗΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ 

ΔΠΝΓΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΔΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ

ΣΜΗΜΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ,ΤΝΣΗΡΗΗ 

& ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΔΡΓΧΝ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΟΓΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑΠ 

& ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΔΘΙΝΓΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΙΖΟΥΚΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΘΑΗ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 

ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΝΛΗΚΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ 

ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΗΓ/ΘΝ ΓΗΘΑΗΝ

ΣΜΗΜΑ 

ΜΙΘΟΓΟΙΑ & 

ΑΦΑΛΙΗ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ, 

ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΥΛ 

ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ-ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΝΙΝΓΗΝ 

& ΔΘΙΝΓΗΘΥΛ ΘΑΡ/ΓΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΑΞΑΛΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΚΖΣ/ΘΥΛ 

& ΖΙ/ΘΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ & 

ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΔΟΓΥΛ 

ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΖΡΟΥΥΛ 

ΑΟΟΔΛΥΛ/ΠΡΟΑΡΝΙΝΓΗΑΠ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ 

& ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΜΔΛΔΣΧΝ & ΔΡΓΧΝ  

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΓΟ/ΘΥΛ 

ΚΔΙΔΡΥΛ & ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΔΟΓΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΖΜΗΑΟΣΔΗΝ 

ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΓΑΚΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΓΗΞΙΝΓΟΑΦΗΘΝ 

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΠΘΔΖΠ & 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΖΙ/ΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ & ΔΟΓΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΖΠ 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΝ & 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΔΓΘ/ΛΥΛ ΕΥΥΛ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ 

ΘΗΘΥΛ ΑΞΝΘΖΘΖΠ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ & 

ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ & 

ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΔΓΟΝ 

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΦΙΑΜΖΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ 

ΣΑΟΥΛ & ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ 

ΝΟΓΑΛΥΛ & ΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖΠ & 

ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΓΝΘΑΘΑΟΗΠΚΝ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΥΡ/ΙΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΧΣ/ΛΟΤ & 

ΑΡΥΔΙΟΤ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΠΘΔΖΠ & 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ

ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΑΟΣΔΗΝ/ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖΠ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & 

ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ, ΠΑΗ 

ΦΤΔΧ 

ΔΠΙΣΗΓΔΤΜΑΣΧΝ, 

ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ & 

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ & 

ΗΛ/ΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ κ.λ.π

ΓΖΜΑΡΥΟ

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

& ΣΑΘΜΔΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ & 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  & 

ΑΓΔΙΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΧΝ
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1.  ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 
1.1.Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

1.1.1 .Ιδηαίηεξνο Γξακκαηέαο-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΑαθηπινγξΪθεζε, αλαπαξαγσγά, δηεθπεξαέσζε θαη αξρεηνζΫηεζε πξνζσπηθάο αιιεινγξαθέαο θαη 
απνθΪζεσλ ηνπ ΑεκΪξρνπ. 

 Ρχζκηζε ζπλαληάζεσλ θαη επηθνηλσληψλ ηνπ ΑεκΪξρνπ θαη ηάξεζε εκεξνινγένπ ησλ πξνζσπηθψλ 
επαθψλ ηνπ, εληφο θαη εθηφο ηνπ Αάκνπ. 

 Σάξεζε πξνζσπηθνχ αξρεένπ εγγξΪθσλ ηνπ ΑεκΪξρνπ. 

 Σάξεζε πξαθηηθψλ ζπλαληάζεσλ ά ζπκβνπιέσλ ζηα νπνέα κεηΫρεη ν Αάκαξρνο. Πξνεηνηκαζέα γηα 
ηε ζπκκεηνρά ηνπ ΑεκΪξρνπ ζηα αηξεηΪ θαη ππεξεζηαθΪ φξγαλα ηνπ Αάκνπ. 

 πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ ά εγγξΪθσλ πνπ πξΫπεη λα ππνγξαθνχλ απφ ην Αάκαξρν θαη κΫξηκλα γηα 
ηελ ππνγξαθά θαη δηεθπεξαέσζά ηνπο. 

 Αηεμαγσγά θΪζε ππεξεζέαο πνπ αλαηέζεηαη απφ ην Αάκαξρν θαη ε νπνέα δελ αλάθεη ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ππνινέπσλ ππεξεζηψλ. 

 Τπνζηάξημε δξαζηεξηνηάησλ δεκνζέσλ ζρΫζεσλ ηνπ ΑεκΪξρνπ. 

 Σάξεζε ειεθηξνληθνχ αξρεένπ απνθΪζεσλ ηνπ ΑεκΪξρνπ. 

 

1.2.Γεληθφο Γξακκαηέαο-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΠξνΎζηαηαη ακΫζσο κεηΪ ην Αάκαξρν φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

  ΠαξαιακβΪλεη απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξΪγνληεο ηνπο θαθΫινπο ησλ εγγξΪθσλ πνπ πξΫπεη λα 
ππνγξαθνχλ απφ απηφλ. 

  ΑΫρεηαη ΒπηηξνπΫο, πιιφγνπο, Αεκφηεο θαη Τπεξεζηαθνχο ΠαξΪγνληεο ηνπ Αάκνπ. 

  Γξακκαηεηαθά ππνζηάξημε ηνπ γξαθεένπ. 

 

1.3.Γξαθείν Δπηηειηθήο Τπνζηήξημεο Γεκάξρνπ(εηδηθνί ζπλεξγάηεο, εηδηθνί ζχκβνπινη ή 
επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο-Αξκνδηφηεηεο: 

  Ο θΪζε εηδηθφο ζχκβνπινο, επηζηεκνληθφο ζπλεξγΪηεο ά εηδηθφο ζπλεξγΪηεο αζθεέ θαζάθνληα 
επηηειηθΪ θαη δελ Ϋρεη απνθαζηζηηθά αξκνδηφηεηα νπνηαζδάπνηε κνξθάο. ΠαξΫρεη ζπκβνπιΫο θαη 
δηαηππψλεη εμεηδηθεπκΫλεο γλψκεο γξαπηΪ ά πξνθνξηθΪ, γηα ην ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα 
δξαζηεξηνηάησλ, ηνλ νπνέν Ϋρεη νξηζηεέ λα εμππεξεηάζεη ( Ν. 1416/84, Ϊξζξν 67 ). Σν 
ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ Ϋξγν απεπζχλεηαη πξνο ην Αάκαξρν. 

  Παέξλνπλ απεπζεέαο εληνιΫο απφ ην Αάκαξρν θαη ζπλεξγΪδνληαη κε νπνηνδάπνηε ηξφπν κε ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αάκνπ ζε φιε ηνπ ηελ ηεξαξρέα, ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο θαη Ϊιινπο παξΪγνληεο. 

  Έρνπλ δηθαέσκα λα δεηνχλ πξνθνξηθΪ ά γξαπηΪ, ζηνηρεέα πνπ εέλαη αλαγθαέα, θαηΪ ηε γλψκε ηνπο, 
γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ ΑεκΪξρνπ. 

 

1.4.Γξαθείν Αληηδεκάξρσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Καζνξέδεη ηηο εκΫξεο θαη ψξεο πνπ νη Ώληηδάκαξρνη δΫρνληαη ΒπηηξνπΫο, Πνιέηεο θαη ππεξεζηαθνχο 
παξΪγνληεο ηνπ Αάκνπ. 

  Παξαιαβά ππνδεέμεσλ, πξνηΪζεσλ θαη παξαπφλσλ ησλ δεκνηψλ. 

 Βλεξγεέ ηελ ππεξεζηαθά αιιεινγξαθέα ησλ ΏληηδεκΪξρσλ. 
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  ΜΫξηκλα θαη εηζάγεζε ζην Αάκαξρν πξφηαζεο γηα ηελ νξζνινγηθά νξγΪλσζε ησλ ιατθψλ αγνξψλ 
ζηελ ΠεξηθΫξεηα ηνπ Αάκνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Αηνέθεζεο, Καζαξηφηεηαο θαη ηε 
Αηεχζπλζε ηεο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο. 

  πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ ά εγγξΪθσλ πνπ πξΫπεη λα ππνγξαθνχλ θαη κΫξηκλα γηα ηελ ππνγξαθά θαη 
δηεθπεξαέσζε ηνπο. 

  Σάξεζε ειεθηξνληθνχ αξρεένπ, ησλ εγγξΪθσλ πνπ εηζΫξρνληαη θαη εμΫξρνληαη. 

 

1.5.Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο-Αξκνδηφηεηεο: 

1.5.1.Ννκηθή ηήξημε Αηξεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

  Παξνρά ππεξεζηψλ λνκηθάο ππνζηάξημεο πξνο ηα πνιηηηθΪ φξγαλα ηνπ Αάκνπ γηα ηελ πξνψζεζε 
ησλ επηδηψμεσλ/ ζηφρσλ/ ζπκθεξφλησλ ηνπ Αάκνπ. ( Ο δηθεγφξνο παξέζηαηαη ζηηο ζπλεδξηΪζεηο 
ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη ηεο Αεκαξρηαθάο Βπηηξνπάο φηαλ θαιεέηαη ). 

  Παξνρά ππεξεζηψλ λνκηθάο ππνζηάξημεο πξνο ηηο ππεξεζέεο, ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα θαη ηα Ϊιια 
ηδξχκαηα ηνπ Αάκνπ, γηα νπνηνδάπνηε ζΫκα. 

  Ννκηθά επεμεξγαζέα θαη γλσκνδφηεζε γηα πξΪμεηο ηεο Αεκφζηαο Αηνέθεζεο πνπ αθνξνχλ ην Αάκν. 

  χληαμε θαη λνκηθά επεμεξγαζέα πξνγξακκαηηθψλ ζπκβΪζεσλ ηνπ Αάκνπ, ζπκβνιαέσλ, ζπκβΪζεσλ 
εξγαζέαο θαη Ϋξγνπ, δηαθεξχμεσλ, δεκνπξαζηψλ θιπ. 

  ΠαξαζηΪζεηο ζ' φια ηα δηθαζηάξηα γηα ππνζΫζεηο ηνπ Αάκνπ. 

  ΠαξαζηΪζεηο ζηηο ΑηνηθεηηθΫο ΏξρΫο γηα ηελ πξνΪζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Αάκνπ. 

  Σάξεζε ηνπ αλαγθαένπ αξρεένπ ηεο Τπεξεζέαο γηα λα αληαπνθξηζεέ ζηηο πξνεγνχκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο (ζπγθΫληξσζε λφκσλ, δηαηαγκΪησλ, γλσκνδνηάζεσλ, απνθΪζεσλ θαη λνκνινγέαο 
πνπ αθνξνχλ ηα ζΫκαηα πνπ απαζρνινχλ ην Αάκν), ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Αεκνηηθνχ 
πκβνπιένπ θαη Βπηηξνπψλ. 

 

1.6.Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ-Αξκνδηφηεηεο: 

1.6.1.Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ Έξγσλ Σνπηθήο 
Αλάπηπμεο θαη ηεο Γξάζεο ησλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ 

Σν αληηθεέκελν ηεο Τπεξεζέαο απηάο, ζε φηη αθνξΪ δεηάκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ, εέλαη ε παξνρά 
επηζηεκνληθνηερληθάο ππνζηάξημεο ζην ζχλνιν ηεο Ϊζθεζεο πνιηηηθάο απφ ηε Αεκνηηθά Ώξρά, κε ζθνπφ ηελ 
αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκΪησλ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηά ε Τπεξεζέα ζα ζπλεξγΪδεηαη κε ηηο ππφινηπεο αληέζηνηρεο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ. Θα 
πξΫπεη επέζεο λα απνθηάζεη ζρΫζεηο ζπλεξγαζέαο κε ηηο ππεξεζέεο ηεο Ννκαξρηαθάο Ώπηνδηνέθεζεο, ηεο 
ΠεξηθΫξεηαο, ησλ Κεληξηθψλ ΦνξΫσλ θαζψο θαη κε ηνπο θνξεέο δηαδεκνηηθάο ζπλεξγαζέαο ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρά ηνπ Αάκνπ. 

ΒλδεηθηηθΪ, ηα ζεκαηηθΪ αληηθεέκελα δξαζηεξηνπνέεζεο ηνπ Γξαθεένπ πεξηιακβΪλνπλ : 

  ΘΫκαηα ηνπηθάο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο 

  ΘΫκαηα νηθνλνκηθψλ ηνπ Αάκνπ 

  ΘΫκαηα νξγΪλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγέαο θαη δηνέθεζεο ηνπ Αάκνπ 

  ΘΫκαηα ηερληθψλ ππνδνκψλ, θπθινθνξέαο, ζπγθνηλσληψλ, πνιενδνκέαο 

  ΘΫκαηα πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

  ΘΫκαηα θνηλσληθάο πνιηηηθάο, πνιηηηζκνχ, παηδεέαο, επηκφξθσζεο θ.α. 

ε ζρΫζε κε απηΪ ε Τπεξεζέα πξνβαέλεη ζε : 
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  πγθΫληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ηνπ Αάκνπ πνπ επεξεΪδνπλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ (π.ρ. πιαέζηα ηνπ εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ θαη λνκαξρηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 
ζεζκηθφ πιαέζην Σ.Ώ., ρξεκαηνδνηάζεηο, δεκφζηεο πνιηηηθΫο, θαηεπζχλζεηο ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγΪλσλ ηεο ΣΏ, πξνγξΪκκαηα θνξΫσλ ππνζηάξημεο ηεο ΣΏ.). 

  πλερά Ϋξεπλα θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμειέμεσλ ζηελ πεξηνρά ηνπ Αάκνπ θαη ηεθκεξέσζά ηνπο 
κΫζσ ηεο ζπγθΫληξσζεο ζηνηρεέσλ θαη ζχληαμεο ζηαηηζηηθψλ πηλΪθσλ, πνπ πεξηγξΪθνπλ ηελ 
νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θιπ. θαηΪζηαζά ηεο. πλερά επηθαηξνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ θαη 
νξγΪλσζάο ηνπο ζε νινθιεξσκΫλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

  Φξνληέδα γηα ηε ζπγθΫληξσζε κειεηψλ θαη ηερλνγλσζέαο, πνπ εέλαη δπλαηφλ λα βνεζάζνπλ ηηο 
επηδηψμεηο ηνπ Αάκνπ (π.ρ. θιαδηθΫο θαη αλαπηπμηαθΫο κειΫηεο, Ϋξεπλεο, εηδηθΫο κειΫηεο 
δηακφξθσζεο θαη ηππνπνέεζεο ηερλνγλσζέαο ζην ρψξν ηεο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο θιπ.). 

  Αηεμαγσγά εξεπλψλ ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ θαη θαηαγξαθά ησλ αηηεκΪησλ θαη πξνηΪζεσλ κΫζσ 
ζπλαληάζεσλ, επαθψλ, εκεξέδσλ θιπ. κε ηνπο θαηνέθνπο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξεέο. 

  Βπεμεξγαζέα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ σο 
πξνο ηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο ησλ δεκνηψλ θαη ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ. 

  Βπηζάκαλζε πξνβιεκΪησλ, δηεξεχλεζε αηηηψλ ηνπο, αλΪιπζε δπλαηνηάησλ θαη πξννπηηθψλ 
αλΪπηπμεο. Βηζάγεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ζρεδέσλ παξΫκβαζεο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ. Βθηέκεζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. 

  πλεξγαζέα κε ηνπο εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγΪηεο, ηνπο πξντζηακΫλνπο θαη ηα επηζηεκνληθΪ 
ζηειΫρε ηνπ Αάκνπ θαη αμηνπνέεζε ησλ εηζεγάζεψλ ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζέα πξνηΪζεσλ πξνο ηα 
αηξεηΪ φξγαλα. 

  Αηαηχπσζε πξνηΪζεσλ θαη εηζεγάζεσλ πξνο ηα πνιηηηθΪ φξγαλα. πγθΫληξσζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πιηθνχ πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ ηεθκεξησκΫλε ιάςε απνθΪζεσλ απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην, ηε 
Αεκαξρηαθά Βπηηξνπά θαη ηηο επηηξνπΫο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ. 

  Βηζάγεζε θαη δηελΫξγεηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο νξηζκΫλσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθεένπ 
ζε εμεηδηθεπκΫλν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ εθηφο ηνπ Αάκνπ, φηαλ απαηηεέηαη. πλεξγαζέα, παξνρά 
θαηεπζχλζεσλ θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εμεηδηθεπκΫλνπ απηνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. 

 

1.6.2.Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 

ρεηηθΪ κε ηα πξνγξΪκκαηα ηεο Β.Β. νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθεένπ εέλαη : 

  ΒλεκΫξσζε ηεο Αεκνηηθάο Ώξράο γηα ηα πξνγξΪκκαηα ηεο Β.Β. πνπ ελδηαθΫξνπλ ην Αάκν θαη 
ππνζηάξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πινπνέεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε 
ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ. 

  ΚαηΪξηηζε αηηάζεσλ ζπκκεηνράο ηνπ Αάκνπ ζε ζπγθεθξηκΫλα πξνγξΪκκαηα θαη παξαθνινχζεζε 
θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνέεζάο ηνπο. 

  Αηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλέα κε ηνπο εζληθνχο ζπληνληζηΫο θαη ηα αξκφδηα ΚνηλνηηθΪ ξγαλα. 

  Ώλαδάηεζε ζπλεξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ γηα ηελ αμηνπνέεζε ησλ δπλαηνηάησλ πνπ 
πξνζθΫξνπλ ηα πξνγξΪκκαηα. 

  Αηαθέλεζε κΫζα ζην Αάκν εληχπσλ θαη Ϊιισλ κΫζσλ πιεξνθφξεζεο γηα ηηο επξσπατθΫο εμειέμεηο 
πνπ αθνξνχλ ηελ ΣΏ. 

  ΒλεκΫξσζε ησλ ππαιιάισλ θαη ησλ αηξεηψλ ζηα θνηλνηηθΪ δεηάκαηα. 

  Πξνψζεζε ηεο ελεκΫξσζεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξΫσλ γηα ηα πξνγξΪκκαηα ηεο Β.Β. 
γεληθνχ ά εηδηθνχ ελδηαθΫξνληνο. 
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  πλεξγαζέα κε ην γξαθεέν ΠξνγξακκΪησλ Βθπαέδεπζεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ γηα πξνγξΪκκαηα 
θαηΪξηηζεο επηκφξθσζεο. 

  Άζθεζε θΪζε Ϊιιεο εξγαζέαο πνπ δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ παξφληα Οξγαληζκφ Βζσηεξηθάο 
Τπεξεζέαο θαη Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ πινπνέεζε, αμηνιφγεζε, δεκνζηφηεηα απνηειεζκΪησλ 
επξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ. 

 

1.7. Γξαθείν Σχπνπ/ Γεκνζίσλ/ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δλεκέξσζεο Γεκνηψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

1.7.1.Γεκφζηεο θαη Γηεζλείο ρέζεηο 

  Οξγαλσηηθά πξνεηνηκαζέα θαη ππνζηάξημε ελεκεξσηηθψλ ζπλεδξέσλ, ζπλειεχζεσλ, ενξηψλ, 
δεμηψζεσλ θαη γεληθΪ εθδειψζεσλ ηνπ Αάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 

  Πξνγξακκαηέδεη εθδειψζεηο ηνπ ΑεκΪξρνπ κε ηνπο θαηνέθνπο ηνπ Αάκνπ γηα ηε δηαπέζησζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ θαηαγξαθά απφ θνληΪ ησλ πξνβιεκΪησλ ηνπο. 

  Παξαθνινχζεζε δεκνζηεχζεσλ ηνπ ηχπνπ ά εθπνκπψλ ζηα ΜΫζα Μαδηθάο Βπηθνηλσλέαο θαη 
κΫξηκλα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα αλΪινγσλ δεκνζηεχζεσλ, κε ζηφρν ηελ πξνΪζπηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ Αάκνπ. 

  πλεξγαζέα κε ηνπο δεκνζηνγξΪθνπο θαη νξγΪλσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ. πλεξγαζέα κε ηνλ 
ηνπηθφ ηχπν γηα ηα ηνπηθΪ ζΫκαηα. 

  Αεκνζέεπζε δηαθεξχμεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

  ρεδηαζκφο, εηζάγεζε θαη εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ πξνβνιάο ηνπ Ϋξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξΫρεη ν Αάκνο. 

  ΒπηκΫιεηα ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ ά εθπνκπψλ ηνπ Αάκνπ ζηα Μ.Μ.Β. 

  πγθΫληξσζε εηδάζεσλ απφ ην ρψξν ηνπ Αάκνπ, επεμεξγαζέα πιηθνχ, ζρεδηαζκφο, εηζάγεζε θαη 
εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ δηαλνκάο ηνπο. 

  Βπηθνηλσλέα θαη ζπλεξγαζέα κε ηηο δηΪθνξεο ηνπηθΫο κε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο θαη ζσκαηεέα γηα 
ζΫκαηα θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο κε ην Αάκν. 

  Σάξεζε πιεξνθνξηαθνχ αξρεένπ δεκνζηεχζεσλ ά εθπνκπψλ πνπ αθνξνχλ ην Αάκν θαζψο θαη ησλ 
ζρεηηθψλ απαληάζεσλ. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ Ϋγθαηξε εθηχπσζε θαη απνζηνιά ησλ πξνζθιάζεσλ ζηα πξφζσπα πνπ θαινχληαη 
ζηηο δηνξγαλνχκελεο απφ ην Αάκν θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα εθδειψζεηο. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ θαηΪιιειε δηαθφζκεζε ηνπ Αεκνηηθνχ θαηαζηάκαηνο θαη ησλ αηζνπζψλ απηνχ ά 
νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ ρψξνπ, θαηΪ ηηο δηελεξγνχκελεο απφ ην Αάκν ηειεηΫο. 

  ΜΫξηκλα γηα ην ζεκαηνζηνιηζκφ, γηα ηε θσηαγψγεζε θαη δηαθφζκεζε γεληθΪ ηεο πφιεο θαη ησλ 
δεκνηηθψλ θαηαζηεκΪησλ, θαηΪ ηηο εζληθΫο θαη ινηπΫο γηνξηαζηηθΫο εθδειψζεηο ζε ζπλεξγαζέα κε ην 
Γξαθεέν Βπηζθεπάο θαη πληάξεζεο Διεθηξνινγηθνχ Βμνπιηζκνχ θαη Έξγσλ. 

  ΒπηκΫιεηα ηεο δηνξγΪλσζεο, ηεο ππνδνράο, θηινμελέαο θαη μελΪγεζεο μΫλσλ αληηπξνζσπεηψλ. 
Τπνζηάξημε ησλ αηξεηψλ νξγΪλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηνξγΪλσζε ησλ ζπλαληάζεσλ κε 
πξνζθεθιεκΫλνπο απφ ην εμσηεξηθφ θαη αληέζηνηρσλ επηζθΫςεσλ ηεο δεκνηηθάο αξράο. 

  ΒπηκΫιεηα ηεο δηαδηθαζέαο κεηΪβαζεο ζην εμσηεξηθφ δεκνηηθάο αληηπξνζσπεέαο. 

  Βπηθνηλσλέα κε θνξεέο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ελδηαθΫξνπλ ην Αάκν θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα. 

  πλεξγαζέα κε ηελ Τπεξεζέα ΜεραλνξγΪλσζεο / Σεθκεξέσζεο γηα ηελ ηάξεζε αξρεένπ ηνπηθψλ, 
δηεζλψλ θαη μΫλσλ θνξΫσλ ( ΏξρΫο, Αεκφζηεο Τπεξεζέεο, σκαηεέα, Πξνμελεέα, Εδξχκαηα, δάκνη 
Ϊιισλ ρσξψλ θιπ.). 
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  ρεδηαζκφο, εηζάγεζε θαη εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ ελεκΫξσζεο ησλ μΫλσλ ά γεληθΪ ησλ 
δηεξρνκΫλσλ απφ ην Αάκν. 

  ΟξγΪλσζε ησλ αδειθνπνηάζεσλ ηνπ Αάκνπ. 

  Οξγαλσηηθά πξνεηνηκαζέα εκεξέδσλ ά ζπλεδξέσλ απφ θνηλνχ κε μΫλνπο θνξεέο. 

  Πξνεηνηκαζέα θαη νξγΪλσζε ζπλεξγαζέαο κε Ϊιινπο δάκνπο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηνπο νπνένπο ζα 
κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεέ ν Αάκνο ζε ζΫκαηα θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο θαη πξνψζεζεο θνηλψλ 
πνιηηηθψλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Τπεξεζέα Βπηζηεκνληθνηερληθάο Τπνζηάξημεο ηνπ Αάκνπ. 

  Βπηθνηλσλέα κε επξσπατθνχο θαη δηεζλεέο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ 
ηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε ( φπσο Βπηηξνπά ησλ Πεξηθεξεηψλ, ΚνγθξΫζν ηνπ πκβνπιένπ ηεο 
Βπξψπεο θ.α.) θαη ελεκΫξσζε ηεο Αεκνηηθάο Ώξράο γηα ηε δηεζλά γεληθφηεξα θαη επξσπατθά 
εηδηθφηεξα ζΫζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο. 

  ΜΫξηκλα γηα θΪζε Ϊιιν ζΫκα πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ην γξαθεέν απηφ. 

  Σάξεζε ειεθηξνληθάο βΪζεο δεδνκΫλσλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν ΜεραλνξγΪλσζεο. 

  Ρχζκηζε ζπλαληάζεσλ θαη επηθνηλσληψλ ησλ νξγΪλσλ θαη ηάξεζε εκεξνινγένπ ησλ επαθψλ απηψλ 
εληφο θαη εθηφο ηνπ Αάκνπ. 

  πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ ά εγγξΪθσλ πνπ πξΫπεη λα ππνγξαθνχλ απφ ηα φξγαλα, ζε ζπλεξγαζέα κε 
ηα Σκάκαηα ηνπ Αάκνπ θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ ππνγξαθά θαη ηε δηεθπεξαέσζά ηνπο. 

 

1.7.2. Δλεκέξσζε Γεκνηψλ 

  ρεδηαζκφο, εηζάγεζε θαη εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ ελεκΫξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο επηδηψμεηο, 
ζηφρνπο θαη ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ, κε γεληθφ ζηφρν ηε δξαζηεξηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

  Τπνδνρά θαη πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα θΪζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Αάκνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο 
ππφινηπεο ππεξεζέεο. 

  ΒλεκΫξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα δηθαηψκαηΪ ηνπο θαη ηηο ελΫξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηεθπεξαέσζε ησλ ππνζΫζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ν εθνδηαζκφο ηνπο κε ηα απαξαέηεηα πιεξνθνξηαθΪ 
ζηνηρεέα θαη Ϋληππα. 

  Παξαιαβά ππνδεέμεσλ, πξνηΪζεσλ θαη παξαπφλσλ ησλ δεκνηψλ. 

  ΑηΪζεζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδέσλ, νδεγηψλ, εληχπσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ησλ δεκνηψλ 
απφ ηηο δεκνηηθΫο ππεξεζέεο. 

  χληαμε ΥΪξηε ΑηθαησκΪησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ησλ Πνιηηψλ. 

  Παξνρά on line πιεξνθνξηψλ πνπ ελδηαθΫξνπλ ηνπο πνιέηεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ΜεραλνξγΪλσζεο. 

  ΒλεκΫξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ γηα ηηο εγθεθξηκΫλεο απνθΪζεηο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ, 
ηεο Αεκαξρηαθάο Βπηηξνπάο θαη ησλ Βπηηξνπψλ ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ. 

  ΒλεκΫξσζε ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ γηα ηα ζΫκαηα πνπ 
παξαπΫκπνληαη ζε απηΫο απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην πξνο κειΫηε. 

  Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζέαο επεμεξγαζέαο ηνπο θαη πξνεηνηκαζέα γηα ηελ Ϋγθαηξε 
επαλεηζαγσγά ηνπο ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ιάςε νξηζηηθάο απφθαζεο. 

  Σάξεζε αξρεένπ εθπξνζψπσλ ηνπ Αάκνπ ζε δηΪθνξνπο θνξεέο θαη φξγαλα εθηφο Αάκνπ. Φξνληέδα 
γηα ηελ απνζηνιά ζηνηρεέσλ πξνο ηνπο πξνεγνχκελνπο εθπξνζψπνπο, επηθνηλσλέα, παξαιαβά θαη 
εζσηεξηθά δηεθπεξαέσζε ησλ εθζΫζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ πξνο ην Αάκν. 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός 

66 

  ΜΫξηκλα γηα ηε δεκνζέεπζε ησλ απνθΪζεσλ πνπ παέξλνληαη, κε ηνλ ηξφπν πνπ νξέδεηαη θΪζε θνξΪ 
θαη αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, απφ ην Αεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα θαη απφ Ϊιιεο ζρεηηθΫο 
δηαηΪμεηο. 

  Άζθεζε θΪζε Ϊιιεο εξγαζέαο, πνπ δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ παξφληα Οξγαληζκφ Βζσηεξηθάο 
Τπεξεζέαο θαη Ϋρεη ζρΫζε κε ηα δεκνηηθΪ φξγαλα γεληθΪ. 

 

1.8.Γξαθείν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο-Αξκνδηφηεηεο: 

  ρεδηαζκφο, ιεηηνπξγέα θαη ζπλερά βειηέσζε ζπζηάκαηνο ά ζπζηεκΪησλ πνηφηεηαο κε βΪζε ηηο 
δεζκεχζεηο, πξνδηαγξαθΫο θαη απαηηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζέα, ηε δνκά ηνπ Αάκνπ 
θαη ηηο απαηηάζεηο ησλ δεκνηψλ. 

  Πξνγξακκαηηζκφο, παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζέα ησλ εζσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ ειΫγρσλ. 

  πλερά βειηέσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

  ΚαζηΫξσζε επηκΫξνπο αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ πνηφηεηα. 

  Αηαρεέξηζε εγγξΪθσλ Αάκνπ. 

  πλεράο ζπγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ, αλΪιπζε, επεμεξγαζέα θαη εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ θαη 
εθηηκάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ (δεέθηεο). 

  Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγάο ησλ κεηαβνιψλ ηεο νξγαλσηηθάο δνκάο θαη ζηειΫρσζεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

  Παξαθνινχζεζε ηεο πεξηγξαθάο ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο. 

  Βπεμεξγαζέα θαη αλΪιπζε ζηνηρεέσλ ησλ ειΫγρσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 

  Βπηθνηλσλέα κε ηηο Ϊιιεο δηνηθεηηθΫο κνλΪδεο ηνπ Αάκνπ γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 
Γξαθεένπ. 

  Βλαζρφιεζε κε θΪζε Ϊιιν ζΫκα πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ. 

  Διεθηξνληθά νξγΪλσζε ηνπ Γξαθεένπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
ΜεραλνξγΪλσζεο. 

 

1.9.Γξαθείν Μεραλνξγάλσζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

1.9.1. Μεραλνξγάλσζε/ Σεθκεξίσζε 

  Βθπφλεζε ά παξαθνινχζεζε κειεηψλ πξνκάζεηαο ηνπ απαξαέηεηνπ εμνπιηζκνχ ζε ινγηζκηθφ ά/ θαη 
πιηθφ. 

  Βπζχλε γηα ηελ φιε δεκηνπξγέα ηεο κεραλνγξΪθεζεο θαη κεραλνξγΪλσζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Αάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη επέβιεςεο ηεο ζσζηάο θαη απνηειεζκαηηθάο 
ιεηηνπξγέαο ησλ εγθαηαζηεκΫλσλ ππνινγηζηψλ ηνπο. 

  Φξνληέδα γηα ηελ εθπαέδεπζε ησλ ρξεζηψλ ησλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, πνπ ππνζηεξέδνληαη 
απφ ην ζχζηεκα θαζψο θαη γηα ηελ ελεκΫξσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζΫκαηα πιεξνθνξηθάο. 

  ΒμαζθΪιηζε ηεο χπαξμεο ιεπηνκεξνχο θαη ελεκεξσκΫλεο ηεθκεξέσζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ 
εθαξκνγψλ. 

  ΒμαζθΪιηζε ησλ απνζεθεπκΫλσλ πιεξνθνξηψλ θαη πξνζηαζέα ηνπο απφ ηπρφλ δπλαηφηεηεο κε 
εμνπζηνδνηεκΫλεο πξφζβαζεο. 

  Φξνληέδα γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ φινπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηάκαηνο 
θαη ηελ επέηεπμε ηνπ κΫγηζηνπ βαζκνχ δηαζεζηκφηεηΪο ηνπ. 
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  πλεράο ελεκΫξσζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνπλ νη ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη 
ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηε δηαηχπσζε εηζεγάζεσλ, κε βΪζε ηελ αλΪιπζε θφζηνπο - σθειεηψλ, γηα ηε 
ρξάζε ηΫηνησλ ηερλνινγηψλ απφ ην Αάκν. 

  Φξνληέδα γηα ηε ζπλαξκνγά θαη ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα ησλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, πνπ δελ 
αλαπηχζζεη ν έδηνο ν Αάκνο αιιΪ πξνκεζεχεηαη απφ ηξέηνπο. 

  ΏλΪπηπμε κηθξψλ εθαξκνγψλ πνπ ελδΫρεηαη λα πξνθχςνπλ, αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Αάκνπ. 

  Παξαθνινχζεζε ηεο εμΫιημεο ηεο λνκνζεζέαο ζε φ,ηη αθνξΪ ζΫκαηα αζθΪιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 
θαη πξνζηαζέαο ησλ αηνκηθψλ δεδνκΫλσλ θαη ηε θξνληέδα γηα ηελ ηάξεζε ησλ δηαηΪμεσλ πνπ 
εθΪζηνηε ηζρχνπλ. 

  Βπηθνηλσλέα κε ηηο νκφινγεο δηνηθεηηθΫο ελφηεηεο Ϊιισλ Αάκσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αμηνπνέεζε ηεο 
εκπεηξέαο θαη ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ ζε πξνγξΪκκαηα θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο. 

  Βλεκεξψλεη Ϋγθαηξα ην δηνηθεηηθφ πξντζηΪκελν γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ πνπ εκπέπηνπλ ζηελ 
αξκνδηφηεηΪ ηνπ, ά ηα πξνβιάκαηα πνπ εκθαλέδνληαη, ηφζν φζνλ αθνξΪ απηΪ θαζαπηΪ ηα 
πξνγξΪκκαηα, φζν θαη ηε ιεηηνπξγέα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

  ρεδηαζκφο θαη ζπληάξεζε ηζηνζειέδαο ηνπ Αάκνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Σχπνπ/ 
Αεκνζέσλ/ Αηεζλψλ ρΫζεσλ θαη ΒλεκΫξσζεο Αεκνηψλ. 

  πιινγά / επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ. 

  ΏλΪπηπμε θαη ζπληάξεζε ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα πξνο ρξάζε θαη 
αμηνπνέεζε απφ ηε Αεκνηηθά Ώξρά θαη ηηο ππεξεζέεο ηφζν ηνπ Αάκνπ φζν θαη ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ, Βπηρεηξάζεσλ θαη ΕδξπκΪησλ, κΫζσ εζσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ πιεξνθφξεζεο 
( INTRANET). 

  Ώμηνπνέεζε ηνπ INTERNET θαη ησλ Σξαπεδψλ Πιεξνθνξηψλ, ζε ζπλεξγαζέα κε δηαδεκνηηθνχο θαη 
Ϊιινπο θνξεέο ηεο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο. 

 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ  

2.1.Σκήκα Γηνίθεζεο 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

2.1.1.Γξαθείν Υνξήγεζεο Αδεηψλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο/ Πεξηπηέξσλ/ 
Λατθψλ Αγνξψλ, Δπαγγεικάησλ/ Φπραγσγηθψλ - Ζιεθηξνληθψλ Παηγλίσλ θ.ι.π. -
Αξκνδηφηεηεο: 

  Παξαιαβά ησλ αηηάζεσλ θαη ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξάγεζε αδεηψλ έδξπζεο 
θαη ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ θαηαζηεκΪησλ θαη επηρεηξάζεσλ, νη φξνη ιεηηνπξγέαο ησλ νπνέσλ 
θαζνξέδνληαη απφ πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

  Παξαιαβά ησλ αηηάζεσλ θαη ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξάγεζε αδεηψλ 
κηθξνπσιεηψλ θαη θαηαζθεπά, ιεηηνπξγέα θαη εθκεηΪιιεπζε πεξηπηΫξσλ θαη θπιηθεέσλ εληφο 
θνηλνρξάζησλ ρψξσλ. 

  Παξαιαβά ησλ αηηάζεσλ θαη ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξάγεζε ησλ αδεηψλ 
εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο ζεΪηξσλ, θηλεκαηνγξΪθσλ, θαη παξεκθεξψλ επηρεηξάζεσλ, πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα. 

  Παξαιαβά ησλ αηηάζεσλ θαη ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξάγεζε ησλ αδεηψλ 
ιεηηνπξγέαο κνπζηθάο ζε δεκφζηα θΫληξα, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη 
ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

  Παξαιαβά ησλ αηηάζεσλ θαη ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξάγεζε ησλ αδεηψλ 
εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο ςπραγσγηθψλ, ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ 
αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη δελ ππΪγνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.2000/1991. 
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  Βπηβνιά δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε παξαβΪηεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγέαο ησλ θαηαζηεκΪησλ 
(πξνζσξηλά ά νξηζηηθά αλΪθιεζε Ϊδεηαο ά ζθξΪγηζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο), ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα ΒιΫγρνπ ΒπαγγεικΪησλ θ.ι.π. ηεο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο. 

  Κνηλνπνέεζε απνθΪζεσλ ζην Σκάκα ΒιΫγρνπ ΒπαγγεικΪησλ, ΠΪζεο θχζεσο ΒπηηεδεπκΪησλ, 
ΚαηαζηεκΪησλ Τγεηνλνκηθνχ ΒλδηαθΫξνληνο θαη Φπραγσγηθψλ, Διεθηξνληθψλ Παηγλέσλ θ.ι.π. 

  πλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ. 

  Σάξεζε αξρεένπ κε ηνπο θαθΫινπο ησλ θαηαζηεκΪησλ θαη επηρεηξάζεσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα 
αληέγξαθα ησλ αδεηψλ έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο, ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγέαο κνπζηθψλ νξγΪλσλ θαζψο 
θαη αληέγξαθα ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ. 

  ΏλΪιεςε νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ ζΫκαηνο πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ 
θαηαζηεκΪησλ Τγεηνλνκηθνχ ΒλδηαθΫξνληνο. 

 

2.1.2.Γξαθείν Γηνίθεζεο θαη Δπνπηείαο Φνξέσλ ηνπ Γήκνπ ( Ν.Π.Γ.Γ., Ιδξχκαηα, 
Δπηρεηξήζεηο θιπ.) - Αξκνδηφηεηεο: 

 Σν γξαθεέν απηφ ζπλδξΪκεη ηελ επνπηεέα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη ησλ Βπηρεηξάζεσλ ηνπ 
Αάκνπ, εθηφο απηψλ πνπ ε επνπηεέα ηνπο πξνβιΫπεηαη απφ Ϊιια γξαθεέα ηνπ παξφληνο 
νξγαληζκνχ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά Τπεξεζέα. 

 ΠαξΫρεη ππνζηεξηθηηθΫο ππεξεζέεο ζηνπο θνξεέο απηνχο, παξαθνινπζεέ θαη θαηαγξΪθεη ην Ϋξγν 
ηνπο. 

 ΜεξηκλΪ γηα ηελ αλΪπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπληνληζκνχ κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ, 
ηα ινηπΪ ΝνκηθΪ Πξφζσπα θαζψο θαη κε Ϊιινπο θνξεέο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο, πγεέαο πξνο ηνπο δεκφηεο 
εέηε κΫζσ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Αάκνπ εέηε κΫζσ Ϊιισλ ηνπηθψλ θνξΫσλ. 

 Πιεξνθφξεζε - ΒλεκΫξσζε. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα, θαζαξηφηεηα θαη θχιαμε φισλ ησλ θηηξέσλ, γξαθεέσλ, θπιηθεέσλ 
θ.ι.π. ηνπ Αάκνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα αξκφδηα Γξαθεέα. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηνχληαη 
θαζαξέζηξηεο, θχιαθεο θ.ι.π. 

 

2.1.2.1.Γξαθείν Θεκάησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 πλεξγαζέα κε ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα ηνπ Αάκνπ θαζψο θαη Ϊιινπο ηνπηθνχο θνξεέο πνπ αζθνχλ 
αξκνδηφηεηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο. 

 Πιεξνθφξεζε/ ελεκΫξσζε/ επαηζζεηνπνέεζε θαη γεληθά ςπρνθνηλσληθά ζπκβνπιεπηηθά ζηάξημε 
αηφκσλ θαη νκΪδσλ ηεο πφιεο πνπ Ϋρνπλ ηδηαέηεξε αλΪγθε. 

 ΠξνηΪζεηο πξνο ην Γξαθεέν πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ νξγΪλσζε δηαιΫμεσλ/ ζεκηλαξέσλ 
ζρεηηθΪ κε ζΫκαηα πγεέαο, πξφιεςεο θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκΪησλ αηφκσλ θαη νκΪδσλ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Σχπνπ Αεκνζέσλ/ Αηεζλψλ ρΫζεσλ θαη ΒλεκΫξσζεο Αεκνηψλ. 

 Θεψξεζε βηβιηαξέσλ πγεέαο ηνπ Αεκνζένπ θαη Ν.Π.Α.Α., κεηΪ απφ ζπλεξγαζέα κε ηε Ννκαξρέα. 

 ΠξνζΫιθπζε εζεινληψλ. 

 Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο. 

 Παξνρά θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζπκπιεξσκαηηθΪ κε ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα ηνπ Αάκνπ, πνπ 
Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ Ϊζθεζε θνηλσληθάο πνιηηηθάο ( ΚΏΠΔ, ΐξεθνλεπηαθνέ ηαζκνέ θ.α.) θαη 
ζπλδξνκά γηα ηελ Ϊζθεζε επνπηεέαο ηνπ Αάκνπ επ' απηψλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά 
Τπεξεζέα. 
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 ρεδηαζκφο θαη πινπνέεζε πξνγξακκΪησλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηελ ελεκΫξσζε, ηελ αγσγά 
πγεέαο, ηελ Ϋγθαηξε δηΪγλσζε αζζελεηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθά πξσηνβΪζκηα πεξέζαιςε ησλ 
Αεκνηψλ. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνέεζε ησλ πξνγξακκΪησλ βειηέσζεο ηεο πγεέαο ηεο Πφιεο θαη ηεο πγηεηλάο 
θαη αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

 πλεξγαζέα κε λνζνθνκεηαθΪ θΫληξα πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο, ΕΚΏ, ΚΫληξα Τγεέαο θαη ην αξκφδην 
Τπνπξγεέν. 

 Παξνρά ππεξεζηψλ πξσηνβΪζκηαο πεξέζαιςεο απφ ηαηξνχο δηαθφξσλ εηδηθνηάησλ θαη 
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Παξνρά ππεξεζηψλ εξγνζεξαπεέαο πξνο ηηο επαέζζεηεο πιεζπζκηαθΫο νκΪδεο δεκνηψλ. 

 ΟξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ΚΫληξνπ Παξνράο Πξψησλ ΐνεζεηψλ ζε απφξνπο, αλαζθΪιηζηνπο 
θαη γεληθΪ ζε Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ Ϋληνλε αλΪγθε θνηλσληθάο πξνζηαζέαο. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ πξνκάζεηα θαη δηαρεέξηζε ηνπ αλαγθαένπ θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Σάξεζε ησλ βηβιέσλ επηζθΫςεσο αζζελψλ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηε θχιαμε, θαζαξηφηεηα ησλ ηαηξεέσλ. 

 Αεκνηηθά ΣξΪπεδα Ώέκαηνο. 

 

2.1.2.2.Γξαθείν Θεκάησλ Παηδείαο-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ επέιπζε πξνβιεκΪησλ ησλ ζρνιεέσλ απφ ην Αάκν ά απφ ηνπο αξκφδηνπο 
θξαηηθνχο θνξεέο. 

 Βηζεγάζεηο πξνο ηελ Βπηηξνπά Παηδεέαο γηα ηε ξχζκηζε ησλ πηζηψζεσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ θαη γηα απαιινηξηψζεηο ρψξσλ γηα αλΫγεξζε λΫσλ 
δηδαθηεξέσλ. 

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο Αεκνηηθάο Ώξράο θαη ησλ πιιφγσλ ΓνλΫσλ θαη 
Κεδεκφλσλ θαζψο θαη ησλ πιιφγσλ Καζεγεηψλ θαη ησλ ζρνιεέσλ ηνπ Αάκνπ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ ελέζρπζε ηεο πξνζηαζέαο ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιεέν, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ηε Αηεχζπλζε ηεο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο. 

 πλελλφεζε κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιεέσλ γηα αμηνπνέεζε ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπο ηηο 
ειεχζεξεο εκΫξεο θαη ψξεο. 

 πγθΫληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη ελεκΫξσζε ηεο Αεκνηηθάο Βπηηξνπάο Παηδεέαο θαη ησλ 
ρνιηθψλ Βπηηξνπψλ ζε ζΫκαηα αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

 πλεξγαζέα κε ην Σκάκα Σερληθψλ Μειεηψλ θαη κε ην Σκάκα Καηαζθεπάο θαη πληάξεζεο 
Έξγσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ πηζηψζεσλ ησλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξάζεσλ ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ 
θαη ηε δηεθπεξαέσζε θηηξηαθψλ ζεκΪησλ, πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ζπληεξάζεηο, αλεγΫξζεηο, 
πξνζζάθεο αηζνπζψλ, επεθηΪζεηο ρψξσλ ζηα ππΪξρνληα ζρνιεέα, αγνξΫο νηθνπΫδσλ λΫσλ 
ζρνιηθψλ κνλΪδσλ θ.ι.π. 

 Σάξεζε θαθΫινπ θΪζε ζρνιεένπ. 

 Σάξεζε θαθΫινπ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ζρνιεέσλ πνπ ππΪγνληαη ζην Αάκν, ζε ζπλεξγαζέα 
κε ην Γξαθεέν Πξνυπνινγηζκνχ. 

 Καηαγξαθά θαηαζηΪζεσλ θαηαλνκάο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ελεκΫξσζεο ησλ ζρνιεέσλ γηα 
ηελ παξαιαβά ησλ ρξεκΪησλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Αηαρεέξηζεο Ααπαλψλ θαη ην 
Γξαθεέν Πιεξσκψλ. 
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 πλεξγαζέα κε ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα ηνπ Αάκνπ θαη Ϊιινπο ηνπηθνχο θνξεέο πνπ αζθνχλ 
αξκνδηφηεηεο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παηδεέα. 

 Παξνρά ππεξεζηψλ ζπκπιεξσκαηηθΪ κε ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα ηνπ Αάκνπ πνπ αζρνινχληαη κε 
ζΫκαηα παηδεέαο. 

 Έιεγρνο ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρεέσλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Σακεηαθάο Τπεξεζέαο. 

 Βθπφλεζε κειεηψλ δηαρεέξηζεο ζεκΪησλ παηδεέαο ά εηζάγεζε αλΪζεζάο ηνπο ζε ηξέηνπο εθηφο 
ηνπ Αάκνπ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ αλαηέζεληαη ζε ηξέηνπο, ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξαθνινχζεζεο, ειΫγρνπ θαη παξαιαβάο ησλ κειεηψλ απφ πνηνηηθάο θαη ζπκβαηηθάο Ϊπνςεο. 

 

2.1.3.Γξαθείν Πξνεηνηκαζίαο θαη Γηεμαγσγήο Δθινγψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΒπηκΫιεηα ηεο εθαξκνγάο ηεο εθινγηθάο λνκνζεζέαο θαη εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηέζεληαη 
ζην Αάκν απφ ηνλ εθινγηθφ λφκν. 

  ΒθηΫιεζε θΪζε εξγαζέαο πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ πξνεηνηκαζέα θαη ηε δηεμαγσγά ησλ βνπιεπηηθψλ θαη 
ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, φπσο απηΫο πξνβιΫπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα θΪζε θνξΪ εθινγηθά 
λνκνζεζέα. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ εθιεγνκΫλσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζε ζρΫζε κε ηελ νξθσκνζέα 
ηνπο θαη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπο ζην Αάκν. 

  Σνλ πξψην θαη ηξέην ρξφλν ηεο δεκνηηθάο πεξηφδνπ κεξηκλΪ γηα ηελ εθινγά ηνπ Πξνεδξεένπ ηνπ 
Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη ησλ κειψλ ηεο Αεκαξρηαθάο Βπηηξνπάο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα 
Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη Βπηηξνπψλ. 

 

2.2.Σκήκα Πξνζσπηθνχ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα:  

2.2.1.Γξαθείν Μνλίκνπ Πξνζσπηθνχ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Φξνληέδα γηα ηε ζπγθΫληξσζε ησλ δηαηΪμεσλ ηεο λνκνζεζέαο θαη ηελ εθαξκνγά ησλ γεληθψλ 
ξπζκέζεσλ ηεο Πνιηηεέαο ζηα ζΫκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζρΫζε εξγαζέαο Αεκνζένπ Αηθαένπ, ηνπ 
Αάκνπ. 

  Αηαρεέξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε, απφιπζε, πξναγσγά, παξαέηεζε, 
ηνπνζΫηεζε, κεηαθέλεζε, απφζπαζε, κεηΪηαμε θιπ. ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αάκνπ κε ζρΫζε εξγαζέαο 
Αεκνζένπ Αηθαένπ, ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 

  Πξνβαέλεη ζηε ζχληαμε ηνπ Οξγαληζκνχ Βζσηεξηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Αάκνπ θαη εηζεγεέηαη ηεξαξρηθΪ 
ηηο ηξνπνπνηάζεηο θαζψο θαη ηηο πξνζαξκνγΫο απηνχ ζηηο ηζρχνπζεο θΪζε θνξΪ ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο, 
ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά Τπεξεζέα θαη ην Γξαθεέν ΑηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο. 

  Βηζεγεέηαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα αλΪζεζεο ζπγθεθξηκΫλσλ κειεηψλ γηα ηελ θαιιέηεξε νξγΪλσζε θαη 
ιεηηνπξγέα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ θαη ηε ζσζηφηεξε δηαρεέξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζε 
ηξέηνπο εθηφο ηνπ Αάκνπ. 

  Παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ αλαηέζεληαη ζε ηξέηνπο, ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξαθνινχζεζεο, ειΫγρνπ θαη παξαιαβάο ησλ κειεηψλ απφ πνηνηηθάο θαη ζπκβαηηθάο Ϊπνςεο. 

  Αηαρεέξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειΫγρνπ παξνπζέαο, παξνράο αδεηψλ, αμηνιφγεζεο θαη Ϊζθεζεο 
πεηζαξρηθνχ δηθαένπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αάκνπ, κε ζρΫζε εξγαζέαο Αεκνζένπ Αηθαένπ, ζχκθσλα 
κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 
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  Σάξεζε ησλ κεηξψσλ θαη θαθΫισλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αάκνπ, κε ζρΫζε εξγαζέαο Αεκνζένπ 
Αηθαένπ, κε ηε ζπγθΫληξσζε θαη θαηαγξαθά ησλ θΪζε εέδνπο κεηαβνιψλ ηεο νηθνγελεηαθάο, 
ππεξεζηαθάο θαη αηνκηθάο θαηΪζηαζεο ( πξνζφληα, νηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε, ππεξεζηαθά εμΫιημε, 
απφδνζε, ακνηβΫο, πνηλΫο, Ϊδεηεο, απνπζέεο, ηαθηνπνέεζε αζθαιηζηηθψλ δεηεκΪησλ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν ΏζθΪιηζεο θιπ). 

  Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγθΫληξσζεο, θαηαγξαθάο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ θΪζε θχζεο ακνηβψλ θαη παξνρψλ ( ζχληαμε, βνάζεκα ηνπ Σ.Ώ.Α.Κ.Τ. θιπ) πξνο ην 
πξνζσπηθφ ζε ζρΫζε εξγαζέαο Αεκνζένπ Αηθαένπ, θαη ελεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ Μηζζνδνζέαο. 

  Παξνρά θΪζε εέδνπο πιεξνθνξηψλ, πξνθνξηθψλ ά γξαπηψλ ( πηζηνπνηεηηθΪ, βεβαηψζεηο θιπ) πξνο 
ην πξνζσπηθφ ηνπ Αάκνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθά ηνπ θαηΪζηαζε, ηελ θαηαβνιά 
βνεζεκΪησλ, πξφζζεηεο απνδεκέσζεο ά επηδνκΪησλ. 

  Παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο νξγαλσηηθάο θαηΪζηαζεο θαη ζηειΫρσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Αάκνπ. Παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλνκάο ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο ζηηο επηκΫξνπο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ. 

  ΜΫξηκλα γηα ηε ζηειΫρσζε φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ κε ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπο. 

  πληΪζζεη ηνπο πέλαθεο αξραηφηεηαο ησλ ππαιιάισλ ά Ϊιινπο παξεκθεξεέο πέλαθεο, εθφζνλ 
ζπληξΫρεη ηΫηνηα πεξέπησζε. 

  Ώλαθνηλψλεη ζην πξνζσπηθφ ηηο εγθχθιηεο δηαηΪμεηο θαη απνθΪζεηο ηνπ ΑεκΪξρνπ, ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηελ θαηΪζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηε ιεηηνπξγέα ησλ ππεξεζηψλ. 

  Έθδνζε εγθπθιέσλ, πνπ ξπζκέδνπλ ηα εζσηεξηθΪ ιεηηνπξγηθΪ πξνβιάκαηα ησλ ππεξεζηψλ. 

  Ώλαθνηλψλεη ζην πξνζσπηθφ ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ σξΪξην εξγαζέαο θαη επηβιΫπεη ηελ αθξηβά 
ηάξεζά ηνπ. 

  Ώζθεέ θΪζε Ϊιιε αξκνδηφηεηα πνπ δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ παξφληα Οξγαληζκφ Βζσηεξηθάο 
Τπεξεζέαο θαη Ϋρεη ζρΫζε κε ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Σκάκαηνο Πξνζσπηθνχ θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε 
αξκνδηφηεηα πνπ απνξξΫεη απφ ηνλ Κψδηθα ΚαηαζηΪζεσο Αεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιάισλ. 

 

2.2.2.Γξαθείν Πξνζσπηθνχ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Ώζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε θαη εθαξκνγά ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβΪζεσλ εξγαζέαο θαη δέλεη θΪζε 
αλαγθαέα πιεξνθνξέα γηα ηε ζσζηά εθαξκνγά ηνπο. 

  πλεξγΪδεηαη κε ην Γξαθεέν Ννκηθάο Τπεξεζέαο γηα ηε ζχληαμε ησλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγνπ γηα ην 
πξνζσπηθφ νξηζκΫλνπ ρξφλνπ. 

  Ώζθεέ αλΪινγα φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ην Γξαθεέν Μνλέκνπ Πξνζσπηθνχ θαη 
πεξηγξΪθνληαη ακΫζσο πην πΪλσ. 

 

2.2.3.Γξαθείν Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ επηκφξθσζε θΪζε εέδνπο πξνζσπηθνχ ηνπ Αάκνπ θαη ησλ θνξΫσλ πνπ επνπηεχεη 

  Βπηθνηλσλέα κε ηηο Αηεπζχλζεηο θαη ηα Σκάκαηα ηνπ Αάκνπ θαζψο θαη ησλ θνξΫσλ πνπ επνπηεχεη 
γηα ηε δηαπέζησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

  πλεξγαζέα κε ηα πληνληζηηθΪ ξγαλα ηνπ Αάκνπ γηα ηελ εθηέκεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ϋξγνπ ησλ 
επηκΫξνπο ΣκεκΪησλ ηνπ Αάκνπ θαη ηελ ζχλδεζά ηεο κε ηελ αλΪγθε επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

  ρεδηαζκφο θαη πινπνέεζε ηεο επηκφξθσζεο ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο θνξεέο ( Παλεπηζηάκηα, 
ΣΒΕ, ΒΒΣΏ, ΣερληθΫο ρνιΫο θ.α.). 

  ΟξγΪλσζε εκεξέδσλ, δηαιΫμεσλ ζε ζΫκαηα ελδηαθΫξνληνο ηνπ Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ. 
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  πλεξγαζέα κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξεέο ηνπ Αάκνπ γηα ηελ απφ θνηλνχ πινπνέεζε 
πξνγξακκΪησλ επηκφξθσζεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ ζε ζΫκαηα θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο. 

 

2.3.Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

 

2.3.1.Γξαθείν Γεκνηνινγίνπ θαη Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  χληαμε, ελεκΫξσζε θαη ηάξεζε ησλ βηβιέσλ ηνπ δεκνηνινγένπ θαη πιεζπζκνχ. 

  Σάξεζε γηα θΪζε νηθνγΫλεηα, ηδηαέηεξνπ θαθΫινπ κε ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ θαη αξρεέν 
απνθΪζεσλ κεηαβνιψλ ζηα δεκνηνιφγηα ( κεηαδεκνηεχζεηο, δηνξζψζεηο ειηθηψλ, δηαγξαθΫο ιφγσ 
ζαλΪηνπ, εγγξαθά αδάισησλ εμψγακσλ θιπ). 

  Σεξεέ βηβιέν νηθνγελεηαθψλ κεξέδσλ πνπ ελεκεξψλνληαη κε φιεο ηηο κεηαβνιΫο. 

  ΜΫξηκλα γηα ηε ζπγθΫληξσζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα νπνηαδάπνηε κεηαβνιά ζηελ νηθνγελεηαθά 
θαηΪζηαζε ησλ δεκνηψλ. 

  Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνζσπηθάο, νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο θαη ηαπηνπξνζσπέαο ησλ 
δεκνηψλ. 

  χληαμε ηεο δάισζεο απφθηεζεο ηεο ειιεληθάο ηζαγΫλεηαο πνπ απνζηΫιιεηαη ζην Τπνπξγεέν 
Βζσηεξηθψλ. 

  ΒπηκΫιεηα ηεο εθαξκνγάο ησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο δεκφηεο δηαηΪμεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 
Κψδηθα θαη ηνπ Κψδηθα Βιιεληθάο ΕζαγΫλεηαο. 

  Βλεξγεέ γεληθΪ νπνηνδάπνηε ζΫκα Ϋρεη ζρΫζε κε ηα δεκνηνιφγηα, ηα κεηξψα αξξΫλσλ, ηνπο 
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ηζαγΫλεηα. 

  Παξαιαβά ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη Ϋθδνζε ζπλαθψλ κε ηηο εθινγΫο, πηζηνπνηεηηθψλ. 

  ΠαξΪδνζε ησλ εθινγηθψλ αξηζκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο δεκφηεο. 

  Σάξεζε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη θξνληέδα γηα ηελ θαηΪ λφκν αλαζεψξεζε απηψλ. 

 

2.3.2.Γξαθείν Μεηξψνπ Αξξέλσλ/ ηξαηνινγίαο -Αξκνδηφηεηεο: 

 ΚαηΪξηηζε εηεζέσο ησλ κεηξψσλ αξξΫλσλ, ηάξεζε ησλ αξρεέσλ απηψλ, ελεκΫξσζε θαη ηάξεζε 
αξρεένπ ησλ απνθΪζεσλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ επΫξρνληαη ζε απηΪ ( αιιαγά επσλχκνπ, πξνζζάθεο 
παηξψλπκνπ, κεηξσλχκνπ, θπξένπ νλφκαηνο θ.α. ), ηα απνζηΫιιεη ζηε Ννκαξρέα θαη ελεκεξψλεη 
απηΪ κε ηηο κεηαβνιΫο, πνπ γέλνληαη πΪληα κε απφθαζε ΝνκΪξρε. 

 ΚαηΪξηηζε εηεζέσο ησλ ζηξαηνινγηθψλ πηλΪθσλ θαη Ϋθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Έθδνζε ησλ αλαγθαέσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ εηζαγσγά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηηο δηΪθνξεο 
ζηξαηησηηθΫο ζρνιΫο. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ ππφρξεσλ φζνλ αθνξΪ ηηο ζηξαηνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην αζηπλνκηθφ ηκάκα ηεο πεξηνράο. 

 χληαμε θαη ηάξεζε ησλ κεηξψσλ δηαθφξσλ απνγξαθψλ ζηξαηνινγηθνχ ελδηαθΫξνληνο. 

 Αηεθπεξαέσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εγγξαθά αδάισησλ, ηελ εμαθξέβσζε ηεο 
ηζαγΫλεηαο απηψλ, θαζψο θαη ηε δηφξζσζε ησλ θΪζε εέδνπο εζθαικΫλσλ εγγξαθψλ ζηα κεηξψα 
αξξΫλσλ. 
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2.3.3.Γξαθείν Λεμηαξρείνπ/ Πνιηηηθψλ Γάκσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Σάξεζε θαη ζπλεράο ειεθηξνληθά ελεκΫξσζε αξρεέσλ ζηα νπνέα θαηαγξΪθνληαη ηα ιεμηαξρηθΪ 
γεγνλφηα πνπ ζπκβαέλνπλ ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ Αάκνπ ( γελλάζεηο, γΪκνη, ζΪλαηνη) θαζψο θαη θΪζε 
κεηαγελΫζηεξν γεγνλφο πνπ ζπλδΫεηαη κε απηΪ (π.ρ. βαπηέζεηο, δηαδχγηα, νλφκαηα, κεηαβνιά 
ζξεζθεχκαηνο θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκΫλεο δηαδηθαζέεο. 

 Σάξεζε αξρεέσλ επηζάκσλ εγγξΪθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρεέσλ. 

 Έθδνζε αδεηψλ ηαθάο. 

 Έθδνζε αληηγξΪθσλ απνζπαζκΪησλ ιεμηαξρηθψλ πξΪμεσλ ά Ϊιισλ ζεζκνζεηεκΫλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Πεξηνδηθά ελεκΫξσζε ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ (π.ρ. ΒΤΒ) γηα ηηο γελλάζεηο, γΪκνπο, ζαλΪηνπο 
πνπ ζπλΫβεζαλ ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ Αάκνπ. 

 ΒλεκΫξσζε ηεο Αεκνηηθάο ΚαηΪζηαζεο θαη ησλ αληέζηνηρσλ Τπεξεζηψλ Ϊιισλ ΟΣΏ γηα ηα 
ιεμηαξρηθΪ γεγνλφηα πνπ επεξεΪδνπλ ηα ζηνηρεέα ησλ κεηξψσλ / αξρεέσλ πνπ ηεξνχληαη απφ απηΫο. 

 πλεξγαζέα κε Λεμηαξρεέα Ϊιισλ ΟΣΏ ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ά πξνζζάθεο ιεμηαξρηθψλ 
πξΪμεσλ πνπ βξέζθνληαη θαηαρσξεκΫλεο εθεέ. 

 Σάξεζε ησλ ζεζκνζεηεκΫλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεμαγσγά ησλ πνιηηηθψλ γΪκσλ. 

 

2.3.4. Γξαθείν Αιινδαπψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγέα ησλ πΪζεο θχζεσο 
επηηεδεπκΪησλ θαη επαγγεικΪησλ. 

 Έιεγρνο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθέαο ηνπ πξνζεξρφκελνπ αιινδαπνχ κε αέηεκα ηελ Ϋθδνζε Ϊδεηαο 
παξακνλάο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Αηεχζπλζε Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο. 

 Παξαιαβά θαη Ϋιεγρνο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
Ν. 2310/ 2001, φπσο ζα ηζρχεη, γηα ηελ Ϋθδνζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αδεηψλ παξακνλάο 
(ζπνπδψλ, εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο, ζχζηαζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, νηθνγελεηαθά 
ζπλΫλσζε θ.ι.π.). 

 Ώπνζηνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφδεημε ζηελ ΠεξηθΫξεηα Ώηηηθάο, Α/λζε Ώιινδαπψλ θαη 
ΜεηαλΪζηεπζεο, γηα ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθάο απφθαζεο. 

 Ώιιεινγξαθέα κε δηΪθνξεο ππεξεζέεο ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο (Πξεζβεέεο, Πξνμελεέα), 
πξνθεηκΫλνπ λα ειεγρζνχλ ηα ζηνηρεέα ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ. 

 Βθαξκνγά ησλ ζρεηηθψλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ν. 2310/2001, φπσο ζα ηζρχεη, πνπ αθνξΪ ηνπο 
παξΪλνκνπο κεηαλΪζηεο θαη παξαθνινχζεζε ηεο λνκνζεζέαο πνπ ηζρχεη θΪζε θνξΪ γηα ηηο Ϊδεηεο 
παξακνλάο ησλ αιινδαπψλ. 

 Πνιηηνγξαθάζεηο αιινδαπψλ κε αέηεζε θαη δάισζε ζηα ηεξνχκελα βηβιέα πνιηηνγξαθάζεσλ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Αεκνηνινγένπ θαη Βθινγηθψλ Καηαιφγσλ. 

 πλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ. 

 ΠαξΪδνζε ησλ αδεηψλ παξακνλάο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 Σάξεζε αξρεένπ κε αληέγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ απνθΪζεσλ αδεηψλ παξακνλάο ζε 
εηδηθνχο θαθΫινπο κε πιάξε ζεηξΪ θαη κΫξηκλα γηα ηελ ζπλερά ελεκΫξσζά ηνπ. 

 

2.4.Σκήκα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπψλ ηνπ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα παξαθΪησ Γξαθεέα: 
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2.4.1.Γξαθείν Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπψλ ηνπ-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΚαηΪξηηζε ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ, ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο ησλ 
ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη Ϋγθαηξε ελεκΫξσζε ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ εκΫξα θαη 
ψξα ζπλεδξηΪζεσο. 

  ΒπηκΫιεηα ηεο ηάξεζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ απνθΪζεσλ ησλ νξγΪλσλ απηψλ ζηα 
νηθεέα βηβιέα. 

  Σάξεζε αξρεέσλ κε πιάξε ζηνηρεέα ησλ δηαηειεζΪλησλ ΑεκΪξρσλ - ΏληηδεκΪξρσλ, ΠξνΫδξσλ Α.. 
θαη Αεκνηηθψλ πκβνχισλ. 

  Τπνβνιά ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ Ϋιεγρν λνκηκφηεηαο επνπηεχνπζα αξρά ησλ απνθΪζεσλ πνπ 
παέξλνληαη απφ απηφ θαη θαηαρψξεζε απηψλ ζηα ζρεηηθΪ βηβιέα (επξεηάξην, επηδνηάξην, βηβιέν 
δηεθπεξαέσζεο). 

 ΑηαβηβΪδεη ζηηο αξκφδηεο ΒπηηξνπΫο ηνπ ψκαηνο ηα ζΫκαηα πνπ παξαπΫκπνληαη ζ' απηΫο γηα 
κειΫηε θαη επεμεξγαζέα, θαη παξαθνινπζεέ ηελ Ϋγθαηξε επαλαθνξΪ ηνπο ζην πκβνχιην κε ηηο 
εηζεγάζεηο γηα ηε ιάςε ηεο νξηζηηθάο απφθαζεο. 

  πλεξγΪδεηαη κε ηηο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ γηα ζΫκαηα πνπ εηζεγνχληαη απηΫο ζην πκβνχιην γηα 
ζπδάηεζε θαη ιάςε απφθαζεο. 

  ΑηεμΪγεη φιε ηελ ππεξεζέα, πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη ησλ 
κειψλ ηνπ θαη θξνληέδεη γηα ηε ζπγθΫληξσζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εέλαη αλαγθαέα ψζηε νη ππνζΫζεηο 
πνπ εηζΪγνληαη ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζπδάηεζε λα εέλαη πιάξεηο. 

  Κνηλνπνηεέ ζηνπο δεκφηεο ηηο απνθΪζεηο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ γηα ζΫκαηα πνπ ζέγνπλ Ϋλλνκν 
ζπκθΫξνλ. 

  ΏπαληΪ εγγξΪθσο ζηελ Βπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2839/ 2000 θαη αηηηνινγεέ ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα αξκφδηα Σκάκαηα πνπ 
αθνξΪ ην εθΪζηνηε ζΫκα. 

  πγθΫληξσζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ζεκΪησλ. 

  χληαμε ησλ απνθΪζεσλ πνπ παέξλνληαη θαη ππνβνιά ηνπο ζηηο αξκφδηεο αξρΫο γηα Ϋγθξηζε 
(Αεκνηηθφ πκβνχιην, Πεξηθεξεηαθά Αηνέθεζε). 

  ΑαθηπινγξΪθεζε, αλαπαξαγσγά, δηεθπεξαέσζε ππεξεζηαθάο αιιεινγξαθέαο. 

  πγθΫληξσζε, αλαπαξαγσγά θαη απνζηνιά ζηα κΫιε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ ησλ δηαθφξσλ 
εηζεγάζεσλ θαη γεληθΪ ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηα ζΫκαηα ησλ ζπλεδξηΪζεσλ. 

  ΜΫξηκλα γηα ην ρψξν ησλ ζπλεδξηΪζεσλ, ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, ηελ χπαξμε ησλ 
θαηΪιιεισλ κΫζσλ θιπ. 

  ΜΫξηκλα, ηνλ πξψην θαη ηξέην ρξφλν ηεο δεκνηηθάο πεξηφδνπ, γηα ηελ εθινγά ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ 
Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ θαη ησλ κειψλ ηεο Αεκαξρηαθάο Βπηηξνπάο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα 
Αηνέθεζεο. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ εθιεγκΫλσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζε ζρΫζε κε ηελ νξθσκνζέα 
ηνπο θαη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπο ζην Αάκν, ζε ζπλεξγαζέα κε ην ηκάκα Αηνέθεζεο. 

  ΒλεκΫξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ γηα ηηο εγθεθξηκΫλεο απνθΪζεηο ησλ πξναλαθεξνκΫλσλ 
σκΪησλ. 

  Σάξεζε αξρεένπ εθπξνζψπσλ ηνπ Αάκνπ ζε δηΪθνξνπο θνξεέο θαη φξγαλα. ΜΫξηκλα γηα ηελ 
απνζηνιά ζ' απηνχο ζηνηρεέσλ, επηθνηλσλέα, παξαιαβά θαη εζσηεξηθά δηεθπεξαέσζε ησλ εθζΫζεσλ 
ησλ εθπξνζψπσλ πξνο ην Αάκν. 

  Σάξεζε βηβιένπ εξσηάζεσλ πνπ θαηαζΫηνπλ ηα κΫιε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ ζην Πξνεδξεέν. 
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  Σάξεζε βηβιένπ επηηξνπψλ πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην. 

  Σάξεζε βηβιέσλ: 

α) Βπξεηάξην απνθΪζεσλ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ  

β) Αηεθπεξαέσζεο 

  Τπνβνιά νλνκαζηηθψλ θαηαζηΪζεσλ ζπκκεηνράο ζηηο ζπλεδξηΪζεηο ησλ κειψλ ηνπ Αεκνηηθνχ 
πκβνπιένπ ζην Γξαθεέν Μηζζνδνζέαο. 

  Βλεξγεέ θΪζε πξΪμε πνπ απφ ην λφκν αλάθεη ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην. 

  Βλεξγεέ θΪζε εξγαζέα ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ νξγΪλσλ ηνπ γξαθεένπ απηνχ. 

  Διεθηξνληθά νξγΪλσζε ηνπ Γξαθεένπ. 

 

2.4.2.Γξαθείν Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Δπηηξνπήο 
Γηαβνχιεπζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΚαηΪξηηζε εκεξάζηαο δηΪηαμεο ησλ ζπλεδξηΪζεψλ ηεο. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ Ϋγθαηξε επέδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζθιάζεσλ ζηα κΫιε ηεο. 

  πγθΫληξσζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ζεκΪησλ. 

  πληΪζζεη λνκφηππα ηηο απνθΪζεηο πνπ παέξλνληαη θαη ηηο ππνβΪιεη ζηηο αξκφδηεο αξρΫο γηα 
Ϋγθξηζε (Αεκνηηθφ πκβνχιην, Πεξηθεξεηαθά Αηνέθεζε) 

  Σάξεζε ηνπ αξρεένπ ησλ απνθΪζεσλ. 

  χληαμε ηεο απφθαζεο πνπ αθνξΪ ηηο δεκνπξαζέεο, κεηΪ απφ ηελ ζχληαμε ηεο εηζάγεζεο θαη ηε 
ζπκπιάξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζέεο. 

  ΑηαβηβΪδεη ηελ Ϋθζεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Αάκνπ θαη ηελ ππνβΪιεη γηα Ϋγθξηζε 
ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην, καδέ κε ην ζρΫδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

  ΑηαβηβΪδεη ηελ Ϋθζεζε απνινγηζκνχ ά ηζνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Αάκνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε 
ην Γξαθεέν Ώπνινγηζκνχ-Εζνινγηζκνχ θαη ΏπνηειεζκΪησλ Υξάζεσο θαη ηελ ππνβΪιεη ζην Αεκνηηθφ 
πκβνχιην γηα Ϋγθξηζε. 

  Σάξεζε βηβιέσλ: 

α) Βπξεηάξην απνθΪζεσλ ηεο Βθηειεζηηθάο Βπηηξνπάο θαη  

β) Αηεθπεξαέσζεο. 

  Τπνβνιά νλνκαζηηθψλ θαηαζηΪζεσλ ζπκκεηνράο ζηηο ζπλεδξηΪζεηο ησλ κειψλ ηεο Αεκαξρηαθάο 
Βπηηξνπάο ζην Γξαθεέν Μηζζνδνζέαο. 

  Βλεξγεέ θΪζε πξΪμε πνπ απφ ην λφκν αλάθεη ζηε Αεκαξρηαθά Βπηηξνπά. 

  Διεθηξνληθά νξγΪλσζε ηνπ Γξαθεένπ. 

 

2.4.3.Γξακκαηεία Γεκνηηθψλ Οξγάλσλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο-Αξκνδηφηεηεο: 

 Γξακκαηεηαθά ππνζηάξημε ηνπ Σκάκαηνο θαη ηνπ Γξαθεένπ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

 

2.5.Σκήκα Πξσηνθφιινπ/ Αξρείνπ/ Γηεθπεξαίσζεο 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα παξαθΪησ Γξαθεέα: 
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2.5.1.Γξαθείν Πξσηνθφιινπ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξσηνθφιιεζεο ησλ θΪζε εέδνπο εηζεξρνκΫλσλ ζην Αάκν εγγξΪθσλ. 
Αηαλνκά ησλ εγγξΪθσλ ζηηο επηκΫξνπο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξσηνθφιιεζεο ησλ θΪζε εέδνπο εμεξρφκελσλ απφ ην Αάκν εγγξΪθσλ. 
Αηεθπεξαέσζε / απνζηνιά ησλ εγγξΪθσλ απηψλ ζηνπο απνδΫθηεο. 

 Σεξεέ ηα ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα βηβιέα θαηΪ ιφγν αξκνδηφηεηαο. 

 

2.5.2.Γξαθείν Αξρείνπ/ Γηεθπεξαίσζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

 Σάξεζε ελεξγψλ θαη ηζηνξηθψλ αξρεέσλ εγγξΪθσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Σάξεζε 
ηνπ γεληθνχ αξρεένπ ηνπ Αάκνπ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ γεληθψλ βνεζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ππνζηάξημεο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ ( ηΫιεμ, θαμ, θσηναληέγξαθα, εμσηεξηθΫο θαη εζσηεξηθΫο εξγαζέεο δηαθέλεζεο 
εγγξΪθσλ, παξαιαβά θαη επέδνζε αιιεινγξαθέαο, αλΪξηεζε αλαθνηλψζεσλ θιπ). Γηα ην ζθνπφ 
απηφ αμηνπνηνχληαη θιεηάξεο θ.ι.π. ζηνπο νπνένπο θαηαλΫκνληαη αξκνδηφηεηεο γηα ηα επηκΫξνπο 
θηέξηα εγθαηΪζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

 Σεξεέ ηα ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα βηβιέα θαηΪ ιφγν αξκνδηφηεηαο. 

 Πξνβαέλεη ζηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζέεο γηα ηα ηαρπδξνκηθΪ ηΫιε. 

 Αηεθπεξαηψλεη φιε ηελ αιιεινγξαθέα δηνηθεηηθάο θχζεο ηνπ Αάκνπ. 

 

2.6.Γξακκαηεία Γηεχζπλζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

 Ααρηπινγξαθεέ θαη παξαδέδεη ηα Ϋγγξαθα ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο Αηεχζπλζεο, ν νπνένο ηα ρξεψλεη 
ζηνπο αξκφδηνπο πξντζηακΫλνπο ησλ ΣκεκΪησλ γηα ελΫξγεηα. 

 ΠαξαιακβΪλεη ηα ελεξγεκΫλα Ϋγγξαθα, ηα αλαπαξΪγεη, κεξηκλΪ γηα ηελ επηθχξσζά ηνπο θαη ηα 
δηεθπεξαηψλεη, ελεκεξψλνληαο ην πξσηφθνιιν ηνπ Αάκνπ. 

 Ώξρεηνζεηεέ ηα ζρΫδηα ησλ δηεθπεξαησζΫλησλ εγγξΪθσλ. 

 Βλεξγεέ θΪζε εξγαζέα ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο Αηεχζπλζεο. 

 

3.ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ  

 

3.1.Σκήκα Δζφδσλ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα:  

 

3.1.1.Γξαθείν Γηαρείξηζεο Δζφδσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΐεβαέσζε θαη εέζπξαμε θφξσλ θαη ηειψλ δηθαησκΪησλ ά εηζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο 
δηαηΪμεηο. 

 ΐεβαέσζε θαη εέζπξαμε πξνζηέκσλ απφ θΪζε εέδνπο παξαβΪζεηο θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ θαη 
θαλνληζκψλ. 

 Βπνπηεέα εέζπξαμεο ηειψλ δηαθάκηζεο θαη κηζζσκΪησλ ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
δηαθεκέζεηο. 

 ΒθηΫιεζε ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαγξαθά βεβαησκΫλσλ ά 
επηζηξνθά αρξεσζηάησο εηζπξαρζΫλησλ θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκΪησλ. 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

 

77 

 Βπέβιεςε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγάο. 

 πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ γηα ηελ εμαθξέβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ ρξεκαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ πξνο ην Αάκν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ά ησλ θΪζε εέδνπο επηρεηξάζεσλ ηεο 
πεξηνράο, γηα θφξνπο, εηζθνξΫο, ηΫιε, δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθΪ πξΫπεη λα θαηαβΪιινληαη ζην 
Αάκν κε βΪζε ηηο ηζρχνπζεο θΪζε θνξΪ δηαηΪμεηο ηεο λνκνζεζέαο. 

 Έιεγρνο ηεο αθξέβεηαο ησλ κεγεζψλ κε βΪζε ηα νπνέα ππνινγέδνληαη ην χςνο αλΪ ππφρξεν ησλ 
πξνεγνπκΫλσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκΪησλ θιπ. 

 Αεκηνπξγέα θαη ηάξεζε αξρεέσλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιά ησλ επηκΫξνπο πνζψλ πνπ απνηεινχλ 
ηαθηηθΪ Ϋζνδα ηνπ Αάκνπ. 

 Βπεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ θαη πεξηνδηθνέ ππνινγηζκνέ ηνπ χςνπο ησλ νθεηινκΫλσλ πνζψλ θαηΪ 
θαηεγνξέα πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. 

 ΚαηΪξηηζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ ππφρξεσλ θαη αληηζηνέρσλ νθεηινκΫλσλ πνζψλ θαηΪ θαηεγνξέα 
πξνζφδνπ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιά ησλ πξνεγνπκΫλσλ νθεηινκΫλσλ 
πνζψλ θαη κΫξηκλα γηα ηελ ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγΫο ησλ 
ππφρξεσλ, φηαλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ νθεηινκΫλσλ πνζψλ. 

 Οξηζηηθνπνέεζε ησλ βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ 
πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ αληέζηνηρσλ εηζπξΪμεσλ. 

 ΒλεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

3.1.2. Γξαθείν Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Σάξεζε ειεθηξνληθνχ αξρεένπ ηεο δεκνηηθάο αθέλεηεο πεξηνπζέαο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Τπεξεζέα 
ΜεραλνξγΪλσζεο/ Σεθκεξέσζεο θαη ην Γξαθεέν Βθαξκνγάο Αηπινγξαθηθνχ πζηάκαηνο. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ αμηνπνέεζε / εθκεηΪιιεπζε ηεο δεκνηηθάο αθέλεηεο πεξηνπζέαο ( κηζζψζεηο, 
θαηΪξηηζε ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ θιπ), ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Ννκηθάο Τπεξεζέαο. 

 Σάξεζε αξρεένπ θιεξνδνηεκΪησλ πξνο ην Αάκν θαη κΫξηκλα γηα ηελ αμηνπνέεζά ηνπο. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο δσξεΫο πξνο ην Αάκν. 

 ΒλεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Γξαθεένπ Βθαξκνγάο Αηπινγξαθηθνχ 
πζηάκαηνο. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ αζθΪιηζε ηεο θηλεηάο θαη αθέλεηεο πεξηνπζέαο ηνπ Αάκνπ θαη ησλ απηνθηλάησλ πνπ 
αλάθνπλ ζηελ θπξηφηεηΪ ηνπ, χζηεξα απφ Ϋγθξηζε θαη εληνιά ηνπ ΑεκΪξρνπ θαη ηάξεζε ηδηαέηεξνπ 
θαθΫινπ γηα θΪζε αζθαιηζκΫλν αληηθεέκελν. 

 χληαμε βεβαησηηθψλ θαηαζηΪζεσλ ησλ εζφδσλ απφ κηζζψκαηα, πνπ ππνβΪιινληαη ζην Γξαθεέν 
Βέζπξαμεο Βζφδσλ θαη ζην Γξαθεέν Πξνυπνινγηζκνχ. 

 Σάξεζε βηβιένπ ησλ θαηαζηαηηθψλ ρψξσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαθΫισλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν 
Πνιενδνκηθψλ Βθαξκνγψλ/ Κηεκαηνιφγην. 

 ΑηεξεπλΪ νηθνλνκηθνηερληθΪ ηηο πξνηΪζεηο πνπ γέλνληαη γηα ηελ αμηνπνέεζε ηεο Αεκνηηθάο 
Πεξηνπζέαο, παξαθνινπζεέ ηελ εθαξκνγά ηνπο θαη εηζεγεέηαη ζην Αάκαξρν ζρεηηθΪ κε ηελ 
παξαθνινχζεζά ηνπο. 

 Παξαθνινπζεέ ηελ θηλεηά θαη αθέλεηε πεξηνπζέα ησλ δεκνζέσλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ πξσηνβΪζκηαο 
θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο πνπ πεξηΫρεηαη ζην Αάκν. 
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 Σάξεζε αξρεένπ παγέσλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ Αάκνπ ( κεραλάκαηα, νράκαηα, 
ζπζθεπΫο, εμνπιηζκφο θιπ). Παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλνκάο ησλ παγέσλ απηψλ ζηηο επηκΫξνπο 
ππεξεζέεο. 

 

3.2.Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ γξαθεέα:  

 

3.2.1. Γξαθείν Δίζπξαμεο Δζφδσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Αηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Αάκνπ κε ηε 
ζπλερά παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ εηζπξΪμεσλ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ εέζπξαμε αληέζηνηρσλ νθεηιψλ πξνο ην Αάκν, γηα νπνηαδάπνηε αηηέα, ζηα γξαθεέα 
ηνπ Αάκνπ ά κΫζσ Αεκνηηθψλ Βηζπξαθηφξσλ. Έθδνζε αληέζηνηρσλ γξακκαηέσλ εέζπξαμεο θαη 
ζρεηηθά ελεκΫξσζε ηνπ πεξηνδηθνχ αξρεένπ νθεηιεηψλ θαηΪ νθεηιΫηε, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν 
Αηαρεέξηζεο Βζφδσλ. 

 Καηαγξαθά ησλ δηελεξγνπκΫλσλ εηζπξΪμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζέεο, θαη ζρεηηθά 
ελεκΫξσζε ηνπ Αάκνπ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο πξαγκαηνπνέεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ πξνο ην Αάκν θαη 
ελεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ Αηαρεέξηζεο Βζφδσλ γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιΫο. 

 Ώξρηθά ελεκΫξσζε πεξηνδηθνχ αξρεένπ νθεηιεηψλ θαηΪ νθεηιΫηε φπνπ αλαγξΪθνληαη ηα νθεηιφκελα 
πνζΪ αλΪ θαηεγνξέα πξνζφδνπ. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αξρεέσλ θαη γεληθΪ ινγαξηαζκψλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο ηνπ Αάκνπ, 
πνπ αθνξνχλ ηα εηζπξαθηΫα θαη ηα πξαγκαηνπνηεζΫληα Ϋζνδα ηνπ Αάκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαδηθαζέεο. ΚαηΪξηηζε ησλ πεξηνδηθψλ θαηαζηΪζεσλ εηζπξαρζΫλησλ θαη εηζπξαθηΫσλ 
εζφδσλ. 

  Σάξεζε θπζηθνχ ηακεένπ ζηα γξαθεέα ηνπ Αάκνπ. ΑηελΫξγεηα ρξεκαηηθψλ δνζνιεςηψλ κε ηηο 
ΣξΪπεδεο. 

 Σάξεζε αξρεέσλ θΪζε εέδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληέζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκΫξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο ηνπ Αάκνπ. Παξνρά θΪζε εέδνπο 
ζηνηρεέσλ πνπ δεηνχληαη απφ Αεκφζηεο / ΒιεγθηηθΫο ππεξεζέεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ 
ηζρχνπλ εθΪζηνηε. 

 Παξαιαβά ησλ βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ αληέζηνηρσλ νθεηινκΫλσλ ζην Αάκν 
πνζψλ θαηΪ θαηεγνξέα πξνζφδνπ. Έθδνζε θαη κΫξηκλα γηα ηελ θνηλνπνέεζε αηνκηθψλ ά εηδηθψλ 
πξνζθιάζεσλ πξνο ηνπο νθεηιΫηεο ηνπ Αάκνπ. 

 

3.2.2. Γξαθείν Απνινγηζκνχ / Ιζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο-Αξκνδηφηεηεο: 

 πληΪζζεη ηελ Ϋθζεζε απνινγηζκνχ ά ηζνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Αάκνπ θαη ηελ ππνβΪιιεη 
καδέ κε ηνλ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ζηε Αεκαξρηαθά Βπηηξνπά γηα Ϋγθξηζε. 

 Τπνβνιά ζην Βιεγθηηθφ πλΫδξην ηνπ εηάζηνπ απνινγηζκνχ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν 
Πξνυπνινγηζκνχ. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ινγηζηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
ππΪξρνπζα λνκνζεζέα. 

 πζηεκαηηθά θαηαγξαθά ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ γηα πεξένδν ελφο Ϋηνπο. 

 Βμηζνξξφπεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ Αάκνπ. 
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 χληαμε ησλ εηάζησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ηνπ Αάκνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν 
Πξνυπνινγηζκνχ. 

 χληαμε θαη ππνβνιά ζηα πνιηηηθΪ φξγαλα θαη ζην πκβνχιην πληνληζκνχ Τπεξεζηψλ, πεξηνδηθψλ 
νηθνλνκηθψλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα νηθνλνκηθάο πιεξνθφξεζεο πνπ 
εθαξκφδεη ν Αάκνο. 

 

3.2.3. Γξαθείν Πιεξσκψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Παξαιαβά ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ πιεξσκάο θαη δηελΫξγεηα ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο 
δηθαηνχρνπο, κεηΪ απφ Ϋιεγρν ησλ ηπρφλ επηπξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξέδεη ν λφκνο φηη 
πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ νη δηθαηνχρνη (π.ρ. θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα ζηελ πεξέπησζε ησλ 
Βηαηξεηψλ). 

  Καηαγξαθά ησλ δηελεξγνχκελσλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζέεο θαη ζρεηηθά 
ελεκΫξσζε ηνπ Αάκνπ. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ απφδνζε ησλ θΪζε θχζεο θξαηάζεσλ ππΫξ ηξέησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 
επηκΫξνπο εληΪικαηα πιεξσκάο. 

  ΚαηΪξηηζε ησλ πεξηνδηθψλ θαηαζηΪζεσλ πξνο πιεξσκά θαη πιεξσζΫλησλ εμφδσλ. 

  ΑηελΫξγεηα ρξεκαηηθψλ δνζνιεςηψλ κε ηα ΠηζησηηθΪ Εδξχκαηα. 

 

3.2.4. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Δθηέιεζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

 Έθδνζε παξαγγειηψλ γηα αλαγθαζηηθΫο θαηαζρΫζεηο θηλεηάο ά αθέλεηεο πεξηνπζέαο. 

 Παξαθνινχζεζε ησλ εθδηδφκελσλ θαηαζρΫζεσλ ηνπ Αηθαζηηθνχ Βπηκειεηά. 

 Ώπνζηνιά εγγξΪθσλ ζηα δηΪθνξα ππνζεθνθπιαθεέα γηα παξαγγειέεο πνπ επηζηξΪθεθαλ 
βεβαησκΫλεο. 

 Έθδνζε πξνγξακκΪησλ πιεηζηεξηαζκνχ. 

 Υνξάγεζε εγγξΪθσλ γηα Ϊξζε ηεο θαηΪζρεζεο γηα ηηο εθζΫζεηο θαηαζρΫζεσο πνπ Ϋρνπλ εμνθιεζεέ. 

 

3.3.Σκήκα Μηζζνδνζίαο θαη Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα:  

 

3.3.1.Γξαθείν Μηζζνδνζίαο-Αξκνδηφηεηεο: 

 πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ά αληέζηνηρσλ θαηαβιεζΫλησλ παξνρψλ ά 
θαηαινγηζζΫλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Αάκνπ, κε νπνηαδάπνηε εξγαζηαθά ζρΫζε, πνπ 
αληηζηνηρνχλ θαη Ϋρνπλ επέδξαζε ζηελ θαηαβνιά ησλ ακνηβψλ ηνπο. 

 Αηεθπεξαέσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηε κηζζνδνζέα ησλ εξγαδνκΫλσλ ζην Αάκν κε 
νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο. 

 ΒλεκΫξσζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρεέσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεέα θαη ηελ 
εμαγσγά ησλ πεξηνδηθψλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηΪζεσλ ά γεληθΪ ησλ θαηαζηΪζεσλ πιεξσκάο θΪζε 
εέδνπο ακνηβάο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Αάκνπ. 

 Έιεγρνο ησλ πξνεγνχκελσλ θαηαζηΪζεσλ θαη Ϋγθαηξε δηαβέβαζε ελφο αληέγξαθνπ ζην Σακεέν γηα 
πιεξσκΫο. 

 Σάξεζε αξρεένπ θαηαβιεζΫλησλ ακνηβψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αάκνπ θαη Ϋθδνζε ησλ αληέζηνηρσλ 
βεβαηψζεσλ απνδνρψλ. 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός 

80 

 πλεξγαζέα κε ην Σκάκα Πξνζσπηθνχ. 

 

3.3.2.Γξαθείν Αζθάιηζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

 Φξνληέδα γηα ηελ αζθΪιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αάκνπ ζηνπο νηθεένπο αζθαιηζηηθνχο θνξεέο ( 
π.ρ. ΣΤΑΚΤ, ΕΚΏ θηι) θαη επηκΫιεηα ηεο δηαδηθαζέαο παξΪδνζεο ησλ αηνκηθψλ δειηέσλ εηζθνξψλ 
ππΫξ ΕΚΏ ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδφκελνπο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξεέο, 
ηαθηνπνέεζε ησλ ελζάκσλ ησλ αζθαιηζκΫλσλ ζην ΕΚΏ. 

 Βπηκειεέηαη δηαδηθαζέαο γηα ηελ παξαθξΪηεζε θαη απφδνζε ησλ επηβαιιφκελσλ ζην πξνζσπηθφ 
πξνζηέκσλ. 

 πλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Μηζζνδνζέαο θαη ην Σκάκα Πξνζσπηθνχ. 

 

3.4.Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα:  

 

3.4.1.Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γαπαλψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Έιεγρνο ησλ πξνεγνπκΫλσλ παξαζηαηηθψλ, Ϋιεγρνο ηεο επΪξθεηαο ηεο αληέζηνηρεο πέζησζεο ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αάκνπ θαη Ϋθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ πιεξσκάο θαζψο θαη εληαικΪησλ 
πξνπιεξσκάο θαη πΪγηαο πξνθαηαβνιάο. Ώπνζηνιά ησλ εληαικΪησλ ζηε Σακεηαθά Τπεξεζέα γηα 
ηε δηελΫξγεηα ησλ πιεξσκψλ. 

 Σάξεζε αξρεέσλ θΪζε εέδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληέζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκΫξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο ηνπ Αάκνπ ( Καζνιηθφ Βμφδσλ, 
Δκεξνιφγην Βμφδσλ θηι). 

 Παξνρά θΪζε εέδνπο ζηνηρεέσλ πνπ δεηνχληαη απφ Αεκφζηεο / ΒιεγθηηθΫο ππεξεζέεο ( π.ρ. Βιεγθηηθφ 
πλΫδξην) ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ ηζρχνπλ εθΪζηνηε, ζε ζπλεξγαζέα κε ππφινηπα Γξαθεέα 
( Γξαθεέν Πξνυπνινγηζκνχ, Σκάκα Σακεηαθάο Τπεξεζέαο θιπ.). 

 Έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν. 

 

3.4.2.Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΚαηΪξηηζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβνιά ηνπ Ϋγθαηξα ζηε Αεκαξρηαθά Βπηηξνπά θαη ην Αεκνηηθφ 
πκβνχιην. 

 Ώμηνπνέεζε φισλ ησλ πηζαλψλ πεγψλ εζφδσλ. 

 Παξαθνινχζεζε ζπκβΪζεσλ, κε ηηο νπνέεο πξνβιΫπεηαη ζπκκεηνρά ηνπ Αάκνπ ζηα θΫξδε 
δηαθφξσλ επηρεηξάζεσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ. 

 πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ, δηεξεχλεζε αλαγθψλ θαη θαηΪξηηζε ησλ εηεζέσλ πξνυπνινγηζκψλ 
δαπαλψλ ιεηηνπξγέαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ θαη ησλ αληέζηνηρσλ πξνυπνινγηζκψλ εζφδσλ 
ηνπ Αάκνπ. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρεέσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμΫιημεο ησλ πξνεγνπκΫλσλ 
πξνυπνινγηζκψλ. Βμαγσγά ησλ απνθιέζεσλ κεηαμχ πξνυπνινγηζζΫλησλ θαη απνινγηζηηθψλ 
κεγεζψλ. Βξκελεέα ησλ απνθιέζεσλ θαη εηζάγεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 ΒπηκΫιεηα εθθαζΪξηζεο πιεξσκάο θΪζε δαπΪλεο ηνπ Αάκνπ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

 Σάξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν ινγηζηηθψλ βηβιέσλ. 
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 Παξαθνινχζεζε θαη ινγηζηηθά απεηθφληζε ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο θέλεζεο ηνπ 
δεκνηηθνχ ρξΫνπο. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ ΑεκΪξρνπ κΫζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκέεο γηα ηα Ϋξγα, 
πξνκάζεηεο θ.ι.π. πνπ εθηεινχληαη ρσξέο δεκνπξαζέα. 

 ΒμαζθΪιηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο θαηαλνκάο ησλ πφξσλ πξνο ηθαλνπνέεζε ησλ ζπιινγηθψλ 
αλαγθψλ. 

 Παξαιαβά ησλ κεληαέσλ θαηαζηΪζεσλ εζφδσλ - εμφδσλ πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ην Σκάκα 
Σακεηαθάο Τπεξεζέαο θαη αληηπαξαβνιά κε ηηο εγγξαθΫο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιέσλ, γηα ηελ 
εμαζθΪιηζε απφιπηεο ζπκθσλέαο θαη ηελ απνθαηΪζηαζε ζθαικΪησλ πνπ κπνξεέ λα Ϋρνπλ γέλεη. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ απνθπγά ησλ πςειψλ δαπαλψλ θαη ησλ ρξνληθψλ πζηεξάζεσλ. 

 πλεξγαζέα κε ηηο Ϊιιεο δηνηθεηηθΫο ελφηεηεο γηα ηελ ηάξεζε δηαδηθαζηψλ ακθέδξνκεο ελεκΫξσζεο 
θαη ξνάο ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθηΫιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
θΪζε δηνηθεηηθάο ελφηεηαο θαη ηηο αλαζεσξάζεηο ηνπ. 

 Βλεξγεέ θΪζε πξΪμε πνπ αλΪγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηΪ ηνπ βΪζεη ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο. 

 

3.4.3.Γξαθείν Δθαξκνγήο Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο-Αξκνδηφηεηεο: 

 Βηνηκαζέα Λνγηζηηθνχ ρεδένπ (αληηζηνέρεζε ησλ θσδηθψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο θσδηθνχο 
ηεο Γεληθάο Λνγηζηηθάο). 

 χληαμε Εζνινγηζκνχ Έλαξμεο. 

 ΑηελΫξγεηα Ώπνγξαθάο. 

 Αεκηνπξγέα θΫληξσλ θφζηνπο. 

 Έιεγρνο ηεο δηαρεέξηζεο ησλ πιηθψλ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθεένπ θπξέσο ζηε ιεηηνπξγέα ηεο αλαιπηηθάο 
ινγηζηηθάο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν ΠξνγξακκΪησλ Βθπαέδεπζεο. 

 Βπζχλε ηάξεζεο ηνπ Αηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηάκαηνο, ζε ζπλεξγαζέα κε ππφινηπα γξαθεέα 
ηεο Αηεχζπλζεο. 

 Οηθνλνκηθά δηαρεέξηζε θαη ινγηζηηθά παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκΪησλ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο 
πνπ ζπκκεηΫρεη ν Αάκνο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν ΜεραλνξγΪλσζεο/ Σεθκεξέσζεο. 

 ΚαηΪξηηζε ηνπ Εζνινγηζκνχ ηνπ Αάκνπ. 

 

3.5. Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα:  

 

3.5.1. Γξαθείν Καηαρψξηζεο Σηκνινγίσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θΪζε πξνκάζεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ ζε ζπγθεθξηκΫλνπο πξνκεζεπηΫο ( Αηαθεξχμεηο, 
δηαγσληζκνέ, ιάςε πξνζθνξψλ, παξαγγειέεο εηδψλ θιπ). 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο θΪζε παξαγγειέαο κΫρξη θαη ηεο παξαιαβάο ησλ παξαγγειζΫλησλ 
εηδψλ. 

 Φξνληέδα γηα ηε ζχζηαζε θαη ππνζηάξημε ηεο ιεηηνπξγέαο επηηξνπψλ κε κΫιε απφ ηνλ πνιηηηθφ ά 
ππεξεζηαθφ κεραληζκφ ηνπ Αάκνπ, πνπ ζπζηάλνληαη γηα ηελ θαηΪξηηζε πξνδηαγξαθψλ, ηε 
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δηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ, ηε ιάςε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ παξαιαβά ησλ 
παξαγγεικΫλσλ εηδψλ ( πνζνηηθά / πνηνηηθά / ελ ιεηηνπξγέα παξαιαβά / νξηζηηθά παξαιαβά). 

 Βηνηκαζέα πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ ησλ πξνγξακκΪησλ πξνκεζεηψλ. 

 Φξνληέδα γηα ηελ ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβάο ησλ θΪζε εέδνπο παγέσλ ά αλαισζέκσλ 
ζηνηρεέσλ ά πιηθψλ. πγθΫληξσζε, Ϋιεγρνο ησλ απνδεηθηηθψλ παξαιαβάο θαη δηαβέβαζά ηνπο ζην 
Σκάκα Λνγηζηεξένπ, γηα ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθνχ εληΪικαηνο πιεξσκάο. 

 Καηαρψξεζε εθεκεξέδσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ νη δηαθεξχμεηο ησλ δεκνπξαζηψλ. 

 Καηαρψξεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιάο εθηΫιεζεο. 

 Σάξεζε θαθΫινπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνράο ζηνπο δηαγσληζκνχο κΫρξη ηελ επηζηξνθά 
ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

3.5.2.Γξαθείν Γηαθίλεζεο Τιηθψλ Απνζήθεο-Αξκνδηφηεηεο: 

Αηαρεέξηζε πξνκεζεηψλ θΪζε θχζεο πιηθνχ πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηερληθψλ Ϋξγσλ, 
επηζθεπψλ ά ζπληεξάζεσλ, ζχκθσλα κε ην αληηθεέκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ ( πιηθΪ 
ελζσκαησκΫλα ζηα Ϋξγα, αληαιιαθηηθΪ, ιηπαληηθΪ, θαχζηκα, ιηπΪζκαηα, θπηνθΪξκαθα, θιπ.). 

 Αηαρεέξηζε πξνκεζεηψλ ησλ κεραλεκΪησλ, νρεκΪησλ, ζπζθεπψλ, εξγαιεέσλ, επέπισλ, κεραλψλ 
γξαθεένπ θαη ινηπψλ παγέσλ ζηνηρεέσλ. 

 Αηαρεέξηζε πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρνληαη απφ ηξέηνπο (κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ 
θαη κεραλεκΪησλ, αζθαιέζεηο θιπ.), θαζψο θαη γηα ηα αλαιψζηκα εέδε γξαθεένπ ( γξαθηθά χιε, 
Ϋπηπια θιπ). 

 Βηνηκαζέα ησλ Βηεζέσλ ΠξνγξακκΪησλ Πξνκεζεηψλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ινηπΫο ππεξεζέεο ηνπ 
Αάκνπ. 

 Φξνληέδα γηα ηελ ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ σο αρξάζησλ ά 
πιηθψλ πνπ πιενλΪδνπλ θαη ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηξνθάο, απνκΪθξπλζεο ά εθπνέεζεο 
ησλ πιηθψλ απηψλ. 

 ΑηελΫξγεηα εξεπλψλ αγνξΪο γηα ηελ ηεθκεξέσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ ελδηαθΫξνπλ ην 
Αάκν θαη ηε ιάςε ζηνηρεέσλ ηηκψλ πξνκάζεηαο. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβάο παγέσλ ά αλαισζέκσλ πιηθψλ απφ ηελ Ώπνζάθε ηνπ Αάκνπ 
θαη ελεκΫξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιέσλ απνζεκΪησλ ηεο Ώπνζάθεο ( θαηΪ πνζφηεηα θαη αμέα ). 

 Φξνληέδα γηα ηε θχιαμε θαη ηαθηνπνέεζε ησλ εηδψλ ηεο Ώπνζάθεο. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξάγεζεο ησλ εηδψλ ησλ απνζεκΪησλ ηεο Ώπνζάθεο ηνπ Αάκνπ ζηηο 
επηκΫξνπο ππεξεζέεο. ρεηηθά ελεκΫξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιέσλ απνζεκΪησλ ηεο απνζάθεο. 

 Λεηηνπξγέα ηδηαέηεξεο απνζάθεο πιηθψλ γξαθεένπ. 

 

3.6.Γξακκαηεία Γηεχζπλζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

 Ααρηπινγξαθεέ θαη παξαδέδεη ηα Ϋγγξαθα ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο Αηεχζπλζεο, ν νπνένο ηα ρξεψλεη 
ζηνπο αξκφδηνπο πξντζηακΫλνπο ησλ ΣκεκΪησλ γηα ελΫξγεηα. 

 ΠαξαιακβΪλεη ηα ελεξγεκΫλα Ϋγγξαθα, ηα αλαπαξΪγεη, κεξηκλΪ γηα ηελ επηθχξσζε θαη ηα 
δηεθπεξαηψλεη, ελεκεξψλνληαο ην πξσηφθνιιν ηνπ Αάκνπ. 

 Ώξρεηνζεηεέ ηα ζρΫδηα ησλ δηεθπεξαησζΫλησλ εγγξΪθσλ. 

 Βλεξγεέ θΪζε εξγαζέα ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο Αηεχζπλζεο. 
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4. ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΖ (Κ.Δ.Π) 

4.1. Σκήκα Δπηθνηλσλίαο / Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΒλεκΫξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ελΫξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαέσζε 
δηνηθεηηθψλ ππνζΫζεσλ. 

 πκπιάξσζε αηηάζεσλ πνιηηψλ ζε ζπλεξγαζέα κ' απηνχο. 

 Παξαιαβά αηηάζεσλ πνιηηψλ, γηα ηε δηεθπεξαέσζε ηνπο απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο. 

 Καηαρψξεζε ησλ ζηνηρεέσλ ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν. 

 Βπηθχξσζε δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ. 

 Θεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο. 

 Υνξάγεζε παξαβφισλ, ππεπζχλσλ δειψζεσλ, εληχπσλ αηηάζεσλ. 

 Υνξάγεζε απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο, κΫζσ ειεθηξνληθάο δηαζχλδεζεο κε ην TAXIS. 

 Τπνδνρά θαη δηαρεέξηζε ησλ παξαπφλσλ θαη ησλ πξνηΪζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα βειηηψζεηο ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Άιιεο δηαδηθαζέεο νη νπνέεο θαζνξέδνληαη κε ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο. 

 Έθδνζε θαηαιφγνπ δηαδηθαζηψλ πνπ εμππεξεηεέ. 

 

4.2. Σκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΒιΫγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ αηηάζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ζε πεξέπησζε πνπ γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ηεο 
ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθΪ, πνπ δελ ππνβΪιινληαη καδέ κε ηελ αέηεζε, ην Κ.Β.Π. ηα 
αλαδεηΪ θαη ηα παξαιακβΪλεη κε νπνηνδάπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο, κεηΪ 
απφ ζρεηηθά εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

  ΑηαβηβΪδεη πιάξεηο ηνπο θαθΫινπο ησλ ππνζΫζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηαπεξαέσζά 
ηνπο ππεξεζέα, κε νπνηνδάπνηε πξφζθνξν ηξφπν. Σν ηειηθφ Ϋγγξαθν απνζηΫιιεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζέα θαη πΪιη ζην Κ.Β.Π. ππνβνιάο ηεο αξρηθάο αέηεζεο, απφ ην νπνέν ην 
παξαιακβΪλεη ν πνιέηεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηιΫμεη ν έδηνο. 

 Σάξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ζρεηηθΪ κε ηε δηαθέλεζε ησλ αηηάζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

 Άιιεο δηαδηθαζέεο, νη νπνέεο θαζνξέδνληαη κε ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο. 

 

5.ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

5.1.Σκήκα Σερληθψλ Μειεηψλ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

 

5.1.1 Γξαθείν Δθπφλεζεο θαη Δπίβιεςεο Μειεηψλ-Αξκνδ η φηεηεο: 

Σν Γξαθεέν Ϋρεη ηελ επζχλε ησλ κειεηψλ ά ηεο επέβιεςεο κειεηψλ πνπ αλαηέζεληαη ζε ηξέηνπο θαη πνπ 
πεξηιακβΪλνπλ : 

 ΒλΫξγεηα αηηάζεσλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ γηα ηε ρνξάγεζε αδεηψλ ηνκάο, νδνζηξσκΪησλ θαη 
πεδνδξνκέσλ θαη κΫξηκλα γηα ηελ πιάξε θαη Ϋληερλε απνθαηΪζηαζε ησλ ηπρψλ δεκηψλ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν πληάξεζεο Έξγσλ. 

 Λνγηζηηθά παξαθνινχζεζε ησλ Ϋξγσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνκεζεηψλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα 
Λνγηζηεξένπ θαη Πξνκεζεηψλ. 
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 Παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ πνπ αλαηέζεληαη ζε ηξέηνπο, ηάξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο, ειΫγρνπ θαη παξαιαβάο ησλ κειεηψλ απφ πνηνηηθάο θαη ζπκβαηηθάο 
Ϊπνςεο. 

 χληαμε ηερληθψλ κειεηψλ εέηε γηα Ϋξγα πνπ ζα εθηειεζζνχλ κε απηεπηζηαζέα εέηε γηα Ϋξγα πνπ ζα 
αλαηεζνχλ ζε ηξέηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνθαζέδεηαη ε εθπφλεζε κειεηψλ απφ ηηο ππεξεζέεο 
ηνπ Αάκνπ. 

 Ώλαινγηζκφο θαη ρξΫσζε, θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, ησλ δαπαλψλ θαηαζθεπάο θξαζπεδνξεέζξσλ 
θαη πεδνδξνκέσλ γηα ηελ ζχληαμε θαη θχξσζε ησλ ζρεηηθψλ πηλΪθσλ. 

 Βπηβεβαέσζε πξνβιΫςεσλ ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ θαη ηάξεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Καηαζθεπάο θαη πληάξεζεο Έξγσλ. 

 Βηζάγεζε γηα ηε ζθνπηκφηεηα αλΪζεζεο ζπγθεθξηκΫλσλ κειεηψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ ζε ηξέηνπο εθηφο 
ηνπ Αάκνπ ( πξνκειΫηεο, πξνθαηαξθηηθΫο κειΫηεο, νξηζηηθΫο κειΫηεο, κειΫηεο εθαξκνγάο). ΚαηΪξηηζε 
πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ θαη ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο ζπγθεθξηκΫλσλ κειεηψλ ζε ηξέηνπο 
(ζχληαμε δηαθεξχμεσλ, ηεπρψλ πξνδηαγξαθψλ, αμηνιφγεζε εθδειψζεσλ ελδηαθΫξνληνο, εηζάγεζε 
ζρεηηθψλ απνθΪζεσλ, ζχληαμε ζπκβΪζεσλ θιπ.). 

 χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκάζεηα κεραλεκΪησλ, ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ά πιηθψλ 
γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Αάκνπ. πλεξγαζέα κε ην Σκάκα Μεραλνινγηθψλ θαη Διεθηξνινγηθψλ Μειεηψλ 
θαη Έξγσλ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη απφ ην αληηθεέκελν ησλ πξνκεζεηψλ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνξεέαο εμΫιημεο ησλ πξνγξακκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο θαη ζρεηηθά ελεκΫξσζε ηεο 
Αηεχζπλζεο. 

 Παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκΪησλ ρξάζεο / αμηνπνέεζεο θαη ηεο θαηαλνκάο ησλ ηερληθψλ κΫζσλ 
θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Σκάκαηνο. Βηζάγεζε γηα ηε ιάςε απνθΪζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηε βειηέσζε ηεο αμηνπνέεζεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ δηαηηζΫκελσλ ηερληθψλ κΫζσλ θαη 
πξνζσπηθνχ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε ησλ πεδνδξνκέσλ απφ ηνπο ππφρξενπο. 

 ΒπηκΫιεηα πξφζιεςεο ηνπ αλαγθαένπ εθΪζηνηε πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ κε απηεπηζηαζέα 
εθηεινπκΫλσλ Ϋξγσλ ηνπ Αάκνπ, παξαθνινχζεζε θαη επνπηεέα ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηε ζηειΫρσζε θαη ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πλεξγεένπ, ζε ζπλεξγαζέα κε 
ην Γξαθεέν ΠξνγξακκΪησλ Βθπαέδεπζεο. 

 

5.1.2.Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ Έξγσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΚαηΪξηηζε Σερληθνχ ΠξνγξΪκκαηνο. 

 Βπηζάκαλζε ησλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. 

 Πξνθαηαξθηηθά επηινγά θαη πεξηγξαθά ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδέσλ επΫλδπζεο. 

 Πξνπαξαζθεπά θαη νινθιεξσκΫλε παξνπζέαζε ησλ ζρεδέσλ επΫλδπζεο. 

 Οξηζηηθά αμηνιφγεζε θαη ιάςε απφθαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ επηινγά ηνπ ζρεδένπ επΫλδπζεο κε βΪζε 
ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ ηνπηθψλ ζηφρσλ, ηεο ζηξαηεγηθάο αλΪπηπμεο θαη ησλ πξνηεξαηνηάησλ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Πξνζδηνξηζκφο εηάζησλ θαη κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ εθηΫιεζεο λΫσλ ηερληθψλ Ϋξγσλ ζηελ πεξηνρά 
ηνπ Αάκνπ θαη εθηΫιεζεο εξγαζηψλ ζπληάξεζεο ηεο πθηζηΪκελεο θνηλφρξεζηεο ππνδνκάο. 
Πξνγξακκαηηζκφο εηάζηνο θαη κεζνπξφζεζκνο κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ λΫσλ Ϋξγσλ θαη 
ζπληεξάζεσλ, πνπ αλαιακβΪλεη ην Σκάκα, θαη θαζνξηζκφο πξνυπνζΫζεσλ πινπνέεζεο ( 
ρξνλνδηΪγξακκα, ηερληθφο εμνπιηζκφο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, πφξνη θιπ.), ζε ζπλεξγαζέα κε ην 
Γξαθεέν Πξνγξακκαηηζκνχ. 
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 Παξαθνινχζεζε ηεο ρξνληθάο θιηκΪθσζεο θαη ηνπ ηακεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Γξαθεέα Καηαζθεπάο θαη πληάξεζεο Έξγσλ. 

 Πξνεηνηκαζέα εδαθηθψλ εθηΪζεσλ θαη ρψξσλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ εξγνηαμένπ, ζε ζπλεξγαζέα 
κε ην Γξαθεέν Πνιενδνκηθψλ Βθαξκνγψλ / Κηεκαηνινγένπ. 

 Βηζάγεζε γηα ηε ζθνπηκφηεηα αλΪζεζεο ηεο θαηαζθεπάο ηερληθψλ Ϋξγσλ ζε ηξέηνπο. ΚαηΪξηηζε 
πξνδηαγξαθψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ θαη ηάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο Ϋξγσλ ζε ηξέηνπο 
(δεκνπξαηάζεηο, αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, εηζάγεζε ζρεηηθψλ απνθΪζεσλ, ζχληαμε ζπκβΪζεσλ 
θιπ.). 

 Καζνξηζκφο αλαγθαέσλ Ϋξγσλ, ζπληεξάζεσλ, επεκβΪζεσλ, θαζνξηζκνέ πξνηεξαηνηάησλ θιπ. 

  ΏλΪιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξΪκκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλαγθψλ ηνπ πλεξγεένπ ζε ηερληθφ 
εμνπιηζκφ, εξγαιεέα, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηΪ εηδηθφηεηεο, πνζφηεηεο πιηθψλ θαη' εέδνο θιπ. 

 

5.2.Σκήκα Καηαζθεπήο / πληήξεζεο θαη Δπίβιεςεο Έξγσλ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα:  

 

5.2.1. Γξαθείν Καηαζθεπψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Καηαζθεπά, δηαθφζκεζε θαη εμνπιηζκφ ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Αάκνπ θαη 
ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαζψο θαη γεληθΪ ησλ θηηξέσλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ πνπ αλαιακβΪλεη 
λα θαηαζθεπΪζεη, ν Αάκνο. Σα εθηεινχκελα Ϋξγα θαιχπηνπλ εξγαζέεο ζπληάξεζεο - επηζθεπάο, 
νηθνδνκηθΫο ( θΫξνπζεο θαηαζθεπΫο, ηνηρνπνηέα, επηρξέζκαηα, ρξσκαηηζκνέ, επηζηξψζεηο θιπ.), 
μπινπξγηθΫο θαη κεηαιιηθΫο θαηαζθεπΫο, πδξαπιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θιπ. 

 Έξγα νδνπνηέαο θαη ινηπΪ Ϋξγα ππνδνκάο ( θαηαζθεπΫο θφκβσλ θαη δηαβΪζεσλ, γεθπξψλ, 
αληηπιεκκπξηθψλ Ϋξγσλ, δηεπζεηάζεηο θαη θαιχςεηο ξεκΪησλ θιπ.). 

 πλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Αηαθέλεζεο Τιηθψλ Ώπνζάθεο γηα ηελ Ϋγθαηξε πξνκάζεηα ησλ πιηθψλ ησλ 
Ϋξγσλ πνπ εθηειεέ ην ζπλεξγεέν. 

 Υεηξηζκφο θαη θξνληέδα γηα ηε ζπληάξεζε θαη αμηνπνέεζε ησλ κεραλεκΪησλ, ηερληθψλ κΫζσλ θαη 
εξγαιεέσλ πνπ ρξεζηκνπνηεέ ην ζπλεξγεέν. ΒλεκΫξσζε ηνπ Σκάκαηνο Μεραλνινγηθψλ θαη 
Διεθηξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη Έξγσλ γηα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪζηεθαλ θαηΪ ηε ρξάζε ηνπο. 

 Βηζάγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ρξεζηκνπνέεζεο ζπλεξγεέσλ ηξέησλ κε ηελ αλΪζεζε ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ. Βπέβιεςε εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ζπλεξγεέα ηξέησλ απφ ηερληθά θαη ρξνληθά 
Ϊπνςε, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Βθπφλεζεο θαη Βπέβιεςεο Μειεηψλ. 

 ΒθηΫιεζε επηκεηξάζεσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεέ ην ζπλεξγεέν θαη Ϋιεγρνο ησλ πηζηνπνηάζεσλ πνπ 
ππνβΪιινληαη απφ ζπλεξγεέα ηξέησλ. ΒλεκΫξσζε θαη ζπλεξγαζέα κε ηα Γξαθεέα Καηαρψξηζεο 
Σηκνινγέσλ θαη Αηαρεέξηζεο Τιηθψλ Ώπνζάθεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Βθπφλεζεο θαη 
Βπέβιεςεο Μειεηψλ. 

 Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθάο, ζπγθΫληξσζεο πξσηνγελψλ θπξέσο ζηνηρεέσλ 
απαζρφιεζεο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, απαζρφιεζεο κεραλεκΪησλ θαη αλΪισζεο πιηθψλ, θαη κε 
ζηνηρεέα πξνφδνπ θαζ' ελφο απφ ηα Ϋξγα ηνπ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο ηνπ ζπλεξγεένπ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ηα Γξαθεέα Αηαθέλεζεο Τιηθψλ Ώπνζάθεο, Μηζζνδνζέαο, ΏζθΪιηζεο Πξνζσπηθνχ, 
Βθπφλεζεο θαη Βπέβιεςεο Μειεηψλ. 

 Βπέβιεςε απφ δηνηθεηηθά θαη ηερληθά Ϊπνςε ησλ Ϋξγσλ πνπ εθηειεέ ην πλεξγεέν κε απηεπηζηαζέα 
θαη ησλ αληέζηνηρσλ εξγαζηψλ ζπληεξάζεσλ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ ζηειΫρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πλεξγεέσλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα 
Σερληθψλ Μειεηψλ. 
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5.2.2. Γξαθείν πληήξεζεο Έξγσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

 Βπηζθεπά, ζπληάξεζε, ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Αάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 
Πξνζψπσλ θαζψο θαη γεληθΪ ησλ θηηξέσλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ πνπ αλαιακβΪλεη λα επηζθεπΪζεη ά 
ζπληεξάζεη ν Αάκνο. Σα εθηεινχκελα Ϋξγα θαιχπηνπλ εξγαζέεο ζπληάξεζεο - επηζθεπάο 
νηθνδνκηθΫο ( θΫξνπζεο θαηαζθεπΫο, ηνηρνπνηέα, επηρξέζκαηα, ρξσκαηηζκνέ, επηζηξψζεηο θιπ.), 
μπινπξγηθΫο θαη κεηαιιηθΫο θαηαζθεπΫο, πδξαπιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θιπ. 

 πληάξεζε θαη επηζθεπά Ϋξγσλ, Ϋξγσλ δηακφξθσζεο ππαέζξησλ ρψξσλ θαη ζρεηηθψλ 
εγθαηαζηΪζεσλ( π.ρ. πεδφδξνκνη, πιαηεέεο, παηδηθΫο ραξΫο, αζιεηηθνέ ρψξνη θιπ.), ζε ζπλεξγαζέα 
κε ην Σκάκα Σερληθψλ Μειεηψλ. 

 ΒθηΫιεζε εξγαζηψλ, ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο Ϋξγσλ, ζάκαλζεο θαη δηαγξΪκκηζεο νδψλ. 
ΒγθαηΪζηαζε θαη ζπληάξεζε θΪζε εέδνπο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθέδσλ ζηελ πεξηνρά ηνπ Αάκνπ, 
(π.ρ. πηλαθέδεο νλνκαζέαο νδψλ θαη πιαηεηψλ, αξέζκεζεο θηηξέσλ, παξνράο πιεξνθνξηψλ ζε 
νδεγνχο θαη δηεξρφκελνπο, παξνράο πιεξνθνξηψλ ζε ζΫκαηα ηνπ Αάκνπ, ζηΪζεσλ ζπγθνηλσληαθψλ 
κΫζσλ). 

 πγθξφηεζε, νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ελεξγεηψλ ακΫζνπ επΫκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ 
εξγαζηψλ εθηφο πξνγξΪκκαηνο ( π.ρ. Ϊκεζεο επηζθεπΫο νδψλ, θνηλνρξάζησλ ρψξσλ, 
εγθαηαζηΪζεσλ ζάκαλζεο, δεκνηηθψλ θηηξέσλ ά ζρνιεέσλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ζρνιηθΫο επηηξνπΫο 
θαη ην Γξαθεέν ΘεκΪησλ Παηδεέαο ). 

 

5.2.3. Γξαθείν Έξγσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΒλΫξγεηα θΪζε πξΪμεο πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ Ϊληιεζε, επΫθηαζε θαη ζπληάξεζε ηνπ δηθηχνπ 
χδξεπζεο-Ϊξδεπζεο ηνπ Αάκνπ. 

 χληαμε κειεηψλ θαηαζθεπάο αγσγψλ δηθηχνπ απνρΫηεπζεο, αθαζΪξησλ θαη εμσηεξηθψλ 
δηαθιαδψζεσλ πξνο ζχλδεζε ησλ αθηλάησλ ζηνπο αγσγνχο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. 

 Έιεγρνο θαη δηαπέζησζε παξΪλνκσλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαη ζπλδΫζεσλ κε ην απνρεηεπηηθφ 
δέθηπν αθαζΪξησλ θ.ι.π. 

 ΒλΫξγεηα θΪζε πξΪμεο θαη εξγαζέαο πνπ αθνξΪ, βΪζεη ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο, ζηελ απνρΫηεπζε. 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη νξηζηηθά εθθαζΪξηζε θαη ρξΫσζε ησλ δαπαλψλ θαηαζθεπάο ησλ πξνο ζχλδεζε, 
κε ηα αθέλεηα, εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαη αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ απνρΫηεπζεο αθαζΪξησλ, θαηΪ 
ηα νξηδφκελα ζην Ν. 1068/ 80, φπσο ηζρχεη. 

 χληαμε εθζΫζεσλ γηα απφδνζε ζηελ Β.Τ.Α.Ώ.Π. ηεο αλαινγνχζαο δαπΪλεο απφ ηελ θαηαζθεπά 
αγσγψλ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αθαζΪξησλ θαη πξνο απφδνζε απφ ηελ Β.Τ.Α.Ώ.Π. ζην Αάκν ηνπ 
αλαινγνχληνο ηΫινπο ζπλδΫζεσο θαζψο θαη γηα ηε ρνξάγεζε βεβαηψζεσλ πεξέ εμνθιάζεσο ηεο 
αλαινγνχζαο δαπΪλεο θαηαζθεπάο ηνπ δηθηχνπ απνρΫηεπζεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Βζφδσλ. 

 

5.2.4.Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΜειεηΪ, ζρεδηΪδεη, νξγαλψλεη θαη ζπληνλέδεη ηελ πνιηηηθά πξνζηαζέα ζε ζΫκαηα πξφιεςεο, 
ελεκΫξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θπζηθψλ ά ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ ά Ϊιισλ θαη γεληθΪ ην 
ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πφιεο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο 
απαξαέηεηεο εηνηκφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 

 πκκεηΫρεη ζην ηνπηθφ ζρΫδην αληηκεηψπηζεο Ϋθηαθησλ αλαγθψλ. 

 πληνλέδεη ηηο εζεινληηθΫο νκΪδεο θνξΫσλ - πνιηηψλ. 

 πκκεηΫρεη ζην πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ ξγαλν (.Ν.Ο.). 
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 πλεξγΪδεηαη κε ην Αάκαξρν ζην πληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
πεξηζηαηηθψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ γξαθεένπ θαη θξνληέδεη γηα ηνλ θαηΪιιειν εμνπιηζκφ ηνπο, ψζηε λα 
Ϋρνπλ πΪληα ηελ απαηηνχκελε εηνηκφηεηα. 

 Βλεκεξψλεη ηνπο δεκφηεο γηα φια ηα πην πΪλσ. 

 Φξνληέδεη γηα ηελ πινπνέεζε ησλ απνθΪζεσλ ηφζν ηεο Ννκαξρέαο, φζν θαη ηεο ΠεξηθΫξεηαο ζηα 
πιαέζηα απνθΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνέθεζεο θαη ΏπνθΫληξσζεο. 

 Βηζεγεέηαη ζηε δηνέθεζε ηνπ Αάκνπ ζρΫδηα δξΪζεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ, πξνηεέλνληαο 
θαη ηα αλαγθαέα θαηΪιιεια κΫζα θαη πφξνπο. 

 

5.3.Σκήκα Πνιενδνκίαο/ Υσξνηαμίαο 

Σν Σκάκα απηφ Ϋρεη ηελ επζχλε ζε δεηάκαηα πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγψλ θαη 
πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

 

5.3.1.Γξαθείν Πνιενδνκηθνχ/ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ-Αξκνδηφηεηεο: 

 πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ, επέ ηφπνπ δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθά αδπλακηψλ ηνπ δνκεκΫλνπ ρψξνπ 
ζηελ πφιε ζρεηηθΪ κε ην Ρπζκηζηηθφ / Πνιενδνκηθφ / Οηθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη κε ην πςνκεηξηθφ 
δέθηπν ηνπ Αάκνπ. 

 Σεθκεξέσζε ησλ αδπλακηψλ, πξνβιεκΪησλ ηεο πεξηνράο θαη ηάξεζε ζρεηηθνχ αξρεένπ. 

 Βπεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη / θαηαγξΪθνληαη θαη εηζάγεζε πξνγξακκΪησλ 
επεκβΪζεσλ ηνπ Αάκνπ γηα ηε βειηέσζε ηεο θαηΪζηαζεο, φζνλ αθνξΪ πνιενδνκηθΪ, ρσξνηαμηθΪ, 
νηθηζηηθΪ ζΫκαηα. Ώμηνπνέεζε ζχγρξνλσλ πνιενδνκηθψλ εξγαιεέσλ (π.ρ. δψλεο εηδηθάο ελέζρπζεο, 
δψλεο εηδηθψλ θηλάηξσλ, δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκέαο, θνηλσληθφο ζπληειεζηάο δφκεζεο, κεηαθνξΪ 
ζπληειεζηνχ δφκεζεο) γηα ηελ νηθηζηηθά αλΪπηπμε, ηελ θΪιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ, ηελ 
αλΪπιαζε πεξηνρψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ θπθινθνξέαο θαη ζηΪζκεπζεο, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ηε Αεκνηηθά Ώζηπλνκέα. 

 ηα πιαέζηα ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκΪησλ, εθπφλεζε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
πνιενδνκηθά, ρσξνηαμηθά θαη νηθηζηηθά αλΪπηπμε ηεο πφιεο κε ηελ ηξνπνπνέεζε / επΫθηαζε ηνπ 
αληέζηνηρνπ ζρεδένπ. 

 Βηζάγεζε αλΪζεζεο ζε ηξέηνπο θαη επέβιεςε εθπφλεζεο αλΪινγσλ κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη απφ 
ηξέηνπο. 

 πλεξγαζέεο κε αληέζηνηρνπ αληηθεηκΫλνπ ΝνκαξρηαθΫο ά ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο θαη θνξεέο γηα ηελ 
απφ θνηλνχ ξχζκηζε ζεκΪησλ πνιενδνκηθνχ, αζηηθνχ, ζρεδηαζκνχ πνπ απαζρνινχλ ηελ πφιε, θαη 
ηελ αλΪπηπμε αληέζηνηρσλ θνηλψλ πξνγξακκΪησλ. 

 Με βΪζε ηα ζπκπεξΪζκαηα θαη απνηειΫζκαηα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, εηζάγεζε απνθΪζεσλ, 
ξπζκέζεσλ θαη πξνγξακκΪησλ εθαξκνγάο γηα ηε βειηέσζε ησλ πνιενδνκηθψλ, ρσξνηαμηθψλ, 
νηθηζηηθψλ πξνβιεκΪησλ ηεο πφιεο. 

 Παξνρά, πξνο θΪζε ελδηαθεξφκελν, πιεξνθνξηψλ, πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρΫδην πφιεο θαη γεληθΪ 
ηελ πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά αλΪπηπμε ηεο πφιεο. 

 Καζνξηζκφο ρξάζεσλ γεο θαη ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο θεληξηθΫο ά κε ππεξεζέεο. 

 

5.3.2.Γξαθείν Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ/ Κηεκαηνιφγην-Αξκνδηφηεηεο: 

 ΒθηΫιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ζρεδένπ πφιεο ά ησλ εθηφο ζρεδένπ αδεηψλ επέ ηνπ 
εδΪθνπο ( θαζνξηζκφο νηθνδνκηθψλ γξακκψλ, ζχληαμε θαη Ϋιεγρνο ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκΪησλ 
θιπ). 
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 Παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε θαη Ϋθδνζε πξΪμεσλ αλαινγηζκνχ, 
πξνζθπξψζεηο θαη ηαθηνπνηάζεηο νηθνπΫδσλ. 

 ΒθηΫιεζε ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ θαη θηεκαηνγξαθηθάο απνηππψζεσο γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 
Σκάκαηνο ά Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ηνπ Αάκνπ, πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηε κειΫηε, θαηαζθεπά ά ζπληάξεζε ησλ 
ηερληθψλ Ϋξγσλ, ά ηελ επΫθηαζε ά ηξνπνπνέεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδένπ, ηνλ θαηαξηηζκφ ά ηελ 
ηξνπνπνέεζε ηνπ πςνκεηξηθνχ ζρεδένπ. 

 Βπέβιεςε ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεληαη ζε ηξέηνπο. 

 πλεράο ελεκΫξσζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκΪησλ ηνπ ζρεδένπ πφιεο. 

 ΒθηΫιεζε ά επέβιεςε εξγαζηψλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θηεκαηνινγένπ ηνπ Αάκνπ. Σάξεζε ηνπ 
κεραλνγξαθεκΫλνπ αξρεένπ θηεκαηνινγένπ θαη παξνρά ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Σάξεζε αξρεένπ πνιενδνκηθψλ ζρεδέσλ, πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο νλνκαηνζεζέαο ησλ νδψλ θαη 
πιαηεηψλ. 

 ΜΫξηκλα γηα ηελ αξέζκεζε ησλ νηθνδνκψλ θαη ηελ ηνπνζΫηεζε πηλαθέδσλ ζρεηηθψλ κε ηελ νλνκαζέα 
ησλ νδψλ, πιαηεηψλ θαη αξέζκεζε ησλ νηθνδνκψλ. 

 

5.4.Σκήκα Μεραλνινγηθψλ θαη Ζιεθηξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη Έξγσλ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

 

5.4.1.Γξαθείν Δθπφλεζεο Μεραλνινγηθψλ θαη Ζιεθηξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη Δπίβιεςεο 
ρεηηθψλ Έξγσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΚαηΪξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο πξνγξακκΪησλ δξΪζεο γηα ηηο πξνεγνχκελεο 
ιεηηνπξγέεο. ΏλΪιπζε ησλ πξνεγνπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ, θαζνξηζκφο αλαγθψλ ζε ηερληθφ 
εμνπιηζκφ, εξγαιεέα, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηΪ εηδηθφηεηεο, πνζφηεηεο πιηθψλ θαη' εέδνο θιπ. 

  ΚαηΪξηηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκάζεηα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, κεραλεκΪησλ, 
αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκΪησλ, πιηθψλ, ιηπαληηθψλ θιπ. πνπ ρξεζηκνπνηεέ ν Αάκνο. πκκεηνρά ζηηο 
επηηξνπΫο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζηηο επηηξνπΫο παξαιαβάο ησλ πξνεγνπκΫλσλ εηδψλ. 

  πλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Βθπφλεζεο θαη Βπέβιεςεο Μειεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ πνπ 
ζρεηέδνληαη κε ΜεραλνινγηθΫο / ΔιεθηξνινγηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, ηελ αλΪζεζε αλΪινγσλ κειεηψλ ζε 
ηξέηνπο θαη ηελ ηάξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο, παξαθνινχζεζεο, ειΫγρνπ θαη 
παξαιαβάο κειεηψλ ( θαηΪξηηζε πξνδηαγξαθψλ, αμηνιφγεζε εθδειψζεσλ ελδηαθΫξνληνο, 
παξαθνινχζεζε θιπ.). 

  Βηζάγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αλΪζεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο. Σάξεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο ηΫηνησλ εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο, φηαλ ρξεηΪδεηαη ά απαηηεέηαη, κε βΪζε ηηο 
δηαδηθαζέεο ηνπ Αάκνπ. Βπέβιεςε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξέηνπο. 

  ΜΫξηκλα γηα ηε ζηειΫρσζε θαη ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεξγεέσλ ηνπ Σκάκαηνο, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν ΠξνγξακκΪησλ Βθπαέδεπζεο. 

  Βλεξγεέ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν. 

  Υεηξηζκφο θαη θξνληέδα γηα ηελ αμηνπνέεζε ησλ κεραλεκΪησλ πνπ ρξεζηκνπνηεέ ην Σκάκα. 

  ΜειΫηε βειηέσζεο ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ θαη γεληθΪ ησλ θνηλφρξεζησλ ππαέζξησλ 
ρψξσλ ηνπ Αάκνπ θαζψο θαη ηνπ θσηηζκνχ γηα ηελ αλΪδεημε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, κλεκεέσλ θαη 
ρψξσλ ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ. 

 

 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

 

89 

5.4.2.Γξαθείν Δθπφλεζεο Τδξαπιηθψλ Μειεηψλ θαη Δπίβιεςεο ρεηηθψλ Έξγσλ-
Αξκνδηφηεηεο: 

  ΚαηΪξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο πξνγξακκΪησλ δξΪζεο γηα ηηο πξνεγνχκελεο 
ιεηηνπξγέεο. ΏλΪιπζε ησλ πξνεγνπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ, θαζνξηζκφο αλαγθψλ ζε ηερληθφ 
εμνπιηζκφ, εξγαιεέα, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηΪ εηδηθφηεηεο, πνζφηεηεο πιηθψλ θαη' εέδνο θιπ. 

  Βηζάγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αλΪζεζεο πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο. Σάξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο ηΫηνησλ εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο, φηαλ ρξεηΪδεηαη ά απαηηεέηαη, κε βΪζε ηηο 
δηαδηθαζέεο ηνπ Αάκνπ. Βπέβιεςε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξέηνπο. 

  ΚαηΪξηηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκάζεηα πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ, αληαιιαθηηθψλ, 
εμαξηεκΪησλ, πιηθψλ, θιπ. πνπ ρξεζηκνπνηεέ ν Αάκνο. πκκεηνρά ζηηο επηηξνπΫο αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ζηηο επηηξνπΫο παξαιαβάο ησλ πξνεγνπκΫλσλ εηδψλ. 

  πλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Βθπφλεζεο θαη Βπέβιεςεο Μειεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ πνπ 
ζρεηέδνληαη κε πδξαπιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, ηελ αλΪζεζε αλΪινγσλ κειεηψλ ζε ηξέηνπο θαη ηελ 
ηάξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο, παξαθνινχζεζεο, ειΫγρνπ θαη παξαιαβάο κειεηψλ ( 
θαηΪξηηζε πξνδηαγξαθψλ, αμηνιφγεζε εθδειψζεσλ ελδηαθΫξνληνο, παξαθνινχζεζε θιπ.). 

  Βλεξγεέ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν. 

  ΜειΫηε βειηέσζεο ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ππαέζξησλ ρψξσλ ηνπ 
Αάκνπ θαζψο θαη ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκΪησλ γεληθφηεξα, ησλ ζρνιεέσλ θ.ι.π. 

 

5.4.3.Γξαθείν Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ζιεθηξνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Έξγσλ-
Αξκνδηφηεηεο: 

  πληάξεζε / επηζθεπά ά βειηέσζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζθεπψλ ά ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ θηηξέσλ θαη γεληθΪ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Αάκνπ. 

  πγθξφηεζε, νξγΪλσζε, ζπληνληζκφο θαη γεληθΪ δηνέθεζε ησλ ζπλεξγεέσλ ηνπ Σκάκαηνο, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Βθπφλεζεο Μεραλνινγηθψλ θαη Διεθηξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη Βπέβιεςεο 
ρεηηθψλ Έξγσλ θαη ην Γξαθεέν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

  πγθξφηεζε, νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπλεξγεέσλ ακΫζνπ επΫκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ 
αλαγθψλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηνπ Σκάκαηνο. 

  πλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Αηαθέλεζεο Τιηθψλ Ώπνζάθεο γηα ηελ Ϋγθαηξε πξνκάζεηα ησλ εξγαιεέσλ 
θαη πιηθψλ πνπ ρξεηΪδεηαη ην Σκάκα. 

  Σάξεζε γηα θΪζε κερΪλεκα θαξηΫιαο, ζηελ νπνέα ζεκεηψλνληαη φιεο νη επηζθεπΫο θαη ηα 
αληαιιαθηηθΪ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θαζΫλα. 

  Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθάο, ζπγθΫληξσζεο θαη ηάξεζεο ζηνηρεέσλ ζρεηηθψλ κε ηηο 
εθηεινχκελεο απφ ην Σκάκα εξγαζέεο (π.ρ. ζηνηρεέα απαζρφιεζεο ζπλεξγεέσλ, πξνζσπηθνχ, 
νρεκΪησλ, κεραλεκΪησλ, ζηνηρεέα αλΪισζεο πιηθψλ θιπ.). ΒλεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ Αηαθέλεζεο 
Τιηθψλ Ώπνζάθεο κε αλΪινγα ζηαηηζηηθΪ / απνινγηζηηθΪ ζηνηρεέα. ΒλεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ 
Μηζζνδνζέαο κε αλΪινγα ζηνηρεέα. 

  ΒθηΫιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπληάξεζε, επηζθεπά ά βειηέσζε ηνπ δηθηχνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ θαη γεληθΪ ησλ θνηλνρξάζησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, κλεκεέσλ θαη ρψξσλ 
ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ. 

  ΒθηΫιεζε θαη επέβιεςε απαξαέηεησλ εξγαζηψλ γηα ην ζηνιηζκφ θαη θσηηζκφ θαηΪ ηηο ηειεηΫο, ενξηΫο 
θαη Ϊιιεο εθδειψζεηο ηνπ Αάκνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ην γξαθεέν Σχπνπ/ Αεκνζέσλ / Αηεζλψλ 
ρΫζεσλ ΒλεκΫξσζεο Αεκνηψλ. 

  ΒθηΫιεζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ κε απηεπηζηαζέα. 

 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός 

90 

5.5.Σκήκα Πξαζίλνπ / Παηδηθψλ Υαξψλ θαη Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

 

5.5.1 Γξαθείν Αλάπηπμεο/ πληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη Πξνζηαζίαο Δγθαηαιειεηκκέλσλ Εψσλ- 
Αξκνδηφηεηεο: 

 ΜειΫηε θαη εθηΫιεζε εξγαζηψλ αλΪπηπμεο πξαζέλνπ, δειαδά ζπληάξεζεο, θαζαξηφηεηαο, 
θπηνπξνζηαζέαο, βειηέσζεο θαη επΫθηαζεο ησλ ρψξσλ πξαζέλνπ θαζψο θαη ησλ ππαέζξησλ ρψξσλ 
γεληθφηεξα κΫζα ζηα φξηα ηνπ Αάκνπ ( πΪξθα, θάπνη, Ϊιζε, παηδηθΫο ραξΫο, δελδξνζηνηρέεο, 
παξηΫξηα θιπ.). 

 Βηνηκαζέα ηνπ εηάζηνπ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο ηνπ Σκάκαηνο ( θαζνξηζκφο αλαγθαέσλ Ϋξγσλ, 
επεκβΪζεσλ, θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηάησλ θιπ.). 

 ΚαηΪξηηζε θαη εθαξκνγά βξαρππξφζεζκσλ ιεπηνκεξψλ πξνγξακκΪησλ θπηεχζεσλ, ζπληάξεζεο, 
πνηέζκαηνο, θπηνπξνζηαζέαο ησλ ρψξσλ πξαζέλνπ ηνπ Αάκνπ. 

 ΏλΪιπζε ηνπ πξνεγνπκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο, θαζνξηζκφο αλαγθψλ ζε ηερληθφ εμνπιηζκφ, εξγαιεέα, 
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηΪ εηδηθφηεηεο, θπηΪ, ιηπΪζκαηα, θπηνθΪξκαθα, αληαιιαθηηθΪ θιπ. 

 Βθπφλεζε κειεηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην αληηθεέκελν ηνπ Σκάκαηνο. ΜΫξηκλα γηα ηελ αλΪζεζε 
αλΪινγσλ κειεηψλ ζε ηξέηνπο θαη ηελ ηάξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο, 
παξαθνινχζεζεο, ειΫγρνπ θαη παξαιαβάο κειεηψλ ( θαηΪξηηζε πξνδηαγξαθψλ, αμηνιφγεζε 
εθδειψζεσλ ελδηαθΫξνληνο, παξαθνινχζεζε θιπ.). 

 Βηζάγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αλΪζεζεο θπηνηερληθψλ εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο. Σάξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο ηΫηνησλ εξγαζηψλ ζε ηξέηνπο. Βπέβιεςε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ 
ηξέηνπο. 

 ΚαηΪξηηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκάζεηα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, κεραλεκΪησλ, θπηψλ, 
ιηπαζκΪησλ, θπηνθαξκΪθσλ θιπ., ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Λνγηζηεξένπ θαη Πξνκεζεηψλ. 

 πκκεηνρά ζηηο επηηξνπΫο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζηηο επηηξνπΫο παξαιαβάο ησλ 
πξνεγνπκΫλσλ εηδψλ. 

 πγθξφηεζε, νξγΪλσζε, ζπληνληζκφο θαη γεληθΪ δηνέθεζε ησλ ζπλεξγεέσλ ηνπ Σκάκαηνο γηα ηελ 
εθηΫιεζε ησλ θεπνηερληθψλ εξγαζηψλ. 

 Υεηξηζκφο θαη θξνληέδα γηα ηε ζπληάξεζε θαη αμηνπνέεζε ησλ κεραλεκΪησλ, ηερληθψλ κΫζσλ θαη 
εξγαιεέσλ πνπ ρξεζηκνπνηεέ ην ζπλεξγεέν. ΒλεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ πληάξεζεο θαη Βπηζθεπάο 
Διεθηξνκεραλνινγηθνχ Βμνπιηζκνχ θαη Έξγσλ γηα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪζηεθαλ θαηΪ ηε 
ρξάζε ηνπο. 

 πγθξφηεζε, νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπλεξγεένπ ακΫζνπ επΫκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ 
αλαγθψλ, πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην Σκάκα. 

 Βληνπηζκφο αδΫζπνησλ δψσλ θαη παξαιαβά αηηεκΪησλ πνιηηψλ γηα εληνπηζκφ αδΫζπνησλ δψσλ, 
ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Αεκνηηθά Ώζηπλνκέα. 

 Βηδνπνέεζε ησλ θηινδσηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Αάκνπ. 

 ΜειΫηε θαη Έξεπλα γηα ηελ Ίδξπζε Κπλνθνκεένπ. 

 ΏλΪιεςε θΪζε Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ δψσλ. 

 

5.5.2. Γξαθείν Παηδηθψλ Υαξψλ θαη Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Καιισπηζκφο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

  Καιισπηζκφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. 
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  ΜΫξηκλα γηα ηε θχιαμε θαη θαζαξηφηεηα ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην γξαθεέν Ώπνθνκηδάο θαη Κέλεζεο ΟρεκΪησλ θαζψο θαη κε ην Γξαθεέν Φχιαμεο 
Παηδηθψλ Υαξψλ, Ώζιεηηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ θαη θηηξέσλ. 

 

5.5.3.Γξαθείν Φχιαμεο Παηδηθψλ Υαξψλ/ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Κηηξίσλ-
Αξκνδηφηεηεο: 

  πγθξφηεζε, νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ηνπ αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γξαθεένπ, ζε ζπλεξγαζέα κε 
ην ακΫζσο πξνεγνχκελν Γξαθεέν θαζψο θαη κε ην Σκάκα Αηνέθεζεο. 

  Παξνρά ζηνηρεέσλ ζην Γξαθεέν Μηζζνδνζέαο, πνπ αθνξνχλ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. 

  πγθξφηεζε, νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπλεξγαηψλ ακΫζνπ επΫκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ 
αλαγθψλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηνπ ηκάκαηνο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Πνιηηηθάο 
Πξνζηαζέαο. 

  Καζνξηζκφο σξαξένπ ηνπ αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ. 

  ΒλεκΫξσζε ησλ Ϊιισλ Γξαθεέσλ γηα αληέζηνηρα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη, ηδηαέηεξα ηα 
Γξαθεέα Παηδηθψλ Υαξψλ θαη Ώζιεηηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ θαη Καηαζθεπψλ θαη πληάξεζεο Έξγσλ. 

 

5.6. Σκήκα Καζαξηφηεηαο 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

 

5.6.1. Γξαθείν Απνθνκηδήο θαη Κίλεζεο Ορεκάησλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Σν γξαθεέν απηφ κεξηκλΪ γηα ηε ζπγθΫληξσζε θαη απνθνκηδά ησλ αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ. 

  πγθξνηεέ ζπλεξγεέα επΪλδξσζεο νρεκΪησλ γηα ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ απνθνκηδάο, κεηαθνξΪο 
θαη απφξξηςεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ. 

  Βθηειεέ ην πξφγξακκα Ώλαθχθισζεο ηνπ Αάκνπ. 

  Καζνξέδεη ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκΪησλ ηνπ Αάκνπ (Ώπνξξηκκαηνθφξα, αλνηθηΪ θνξηεγΪ, κεραληθΪ 
ζΪξσζξα, πιπληάξηα θ.η.ι.) 

  Φξνληέδεη ψζηε αλΪ πΪζα ζηηγκά ην δηαηηζΫκελν ηξνραέν πιηθφ (απηνθέλεηα, κεραλάκαηα) ζηηο 
δηΪθνξεο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ, λα εέλαη ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε, γηα ηελ νκαιά θαη εχξπζκε 
ιεηηνπξγέα ηνπο. 

  Βπηζεκαέλεη ηπρφλ βιΪβεο ηνπ ηξνραένπ πιηθνχ θαη ην αλαθΫξεη ζην Γξαθεέν Βπηζθεπάο θαη 
πληάξεζεο νρεκΪησλ. 

  Παξαθνινχζεζε ηεο θέλεζεο /ηξνθνδνζέαο κε θαχζηκα, κε ηάξεζε θαξηΫιαο γηα θΪζε φρεκα ηνπ 
Αάκνπ. 

  Παξαθνινχζεζε ηεο θέλεζεο ησλ νρεκΪησλ ηνπ Αάκνπ. 

 

5.6.2.Γξαθείν Οδνθαζαξηζκνχ-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΒπηκΫιεηα απνιχκαλζεο νπνηνπδάπνηε ρψξνπ, εθφζνλ δεκηνπξγεζεέ ηΫηνηα ππνρξΫσζε ηνπ Αάκνπ. 

  ΒπηκΫιεηα θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ακΫζσο κεηΪ ηελ απνρψξεζε απηψλ. 

  Παξαθνινχζεζε θαη επνπηεέα ηεο εξγαζέαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξνρά ζηνηρεέσλ ζην Γξαθεέν 
Μηζζνδνζέαο. 

  πγθξφηεζε, νξγΪλσζε, ζπληνληζκφο θαη γεληθΪ δηνέθεζε ησλ ζπλεξγεέσλ ηνπ Γξαθεένπ. 
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  ΒθηΫιεζε εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ κΫζα ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ Αάκνπ ( 
δξφκνη, πιαηεέεο, ρεέκαξξνη, πΪξθα, αθνδεπηάξηα θιπ.). 

  Καζνξηζκφο δξνκνινγέσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ απηνθηλάησλ. 

  ΒθηΫιεζε εξγαζηψλ απνθνκηδάο, κεηαθνξΪο θαη απφξξηςεο ησλ ζπλεζηζκΫλσλ αζηηθψλ 
απνξξηκκΪησλ (πξνεξρφκελα απφ νηθέεο, θαηαζηάκαηα, επηρεηξάζεηο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο). 

  ΒθηΫιεζε πξνγξακκΪησλ αλαθχθισζεο απνξξηκκΪησλ. 

  ΚαηΪξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο πξνγξακκΪησλ δξΪζεο γηα ηηο πξνεγνχκελεο 
ιεηηνπξγέεο. ΏλΪιπζε ησλ πξνεγνπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ, θαζνξηζκφο αλαγθψλ ζε ηερληθφ 
εμνπιηζκφ, εξγαιεέα, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηΪ εηδηθφηεηεο, πνζφηεηεο πιηθψλ θαη' εέδνο θιπ. 

  πγθξφηεζε, νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπλεξγεέσλ ακΫζνπ επΫκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγνπζψλ 
αλαγθψλ, πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηνπ Σκάκαηνο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Πνιηηηθάο 
Πξνζηαζέαο. 

  ΜΫξηκλα γηα ηε ζηειΫρσζε θαη ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεξγεέσλ ηνπ Σκάκαηνο, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν ΠξνγξακκΪησλ Βθπαέδεπζεο. 

  πλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Αηαθέλεζεο Τιηθψλ Ώπνζάθεο γηα ηελ Ϋγθαηξε πξνκάζεηα ησλ εξγαιεέσλ 
θαη πιηθψλ πνπ ρξεηΪδεηαη ην Σκάκα. 

  Υεηξηζκφο θαη θξνληέδα γηα ηε ζπληάξεζε θαη αμηνπνέεζε ησλ κεραλεκΪησλ, ηερληθψλ κΫζσλ θαη 
εξγαιεέσλ πνπ ρξεζηκνπνηεέ ην ζπλεξγεέν. πλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν πληάξεζεο θαη Βπηζθεπάο 
Διεθηξνκεραλνινγηθνχ Βμνπιηζκνχ θαη Έξγσλ θαζψο θαη κε ην Γξαθεέν Βπηζθεπάο θαη 
πληάξεζεο ΟρεκΪησλ γηα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪζηεθαλ θαηΪ ηε ρξάζε ηνπο. 

  Σάξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθάο, ζπγθΫληξσζεο θαη ηάξεζεο ζηνηρεέσλ ζρεηηθψλ κε ηηο 
εθηεινχκελεο απφ ην Σκάκα εξγαζέεο (π.ρ. ζηνηρεέα απαζρφιεζεο ζπλεξγεέσλ, πξνζσπηθνχ, 
νρεκΪησλ, κεραλεκΪησλ, ζηνηρεέα αλΪισζεο πιηθψλ θιπ.). ΒλεκΫξσζε ηνπ Σκάκαηνο Λνγηζηεξένπ 
θαη Πξνκεζεηψλ κε αλΪινγα ζηαηηζηηθΪ / απνινγηζηηθΪ ζηνηρεέα. ΒλεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ 
Μηζζνδνζέαο κε αλΪινγα ζηνηρεέα. 

 

5.6.3. Γξαθείν Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  ΒλΫξγεηα θΪζε πξΪμεο πνπ αθνξΪ ζηελ επηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ ηξνραένπ πιηθνχ ηνπ Αάκνπ. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα θαη θαηΪζηαζε ηνπ ηξνραένπ πιηθνχ. 

  Βπηζάκαλζε βιαβψλ ηνπ ηξνραένπ πιηθνχ, πνπ πξνΫξρεηαη απφ θαθά ρξάζε ησλ ρεηξηζηψλ 
(νδεγψλ θιπ.). 

  Σάξεζε θαξηΫιαο γηα θΪζε ηξνραέν πιηθφ, φπνπ ζεκεηψλνληαη φιεο νη επηζθεπΫο θαη ηα 
αληαιιαθηηθΪ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θαζΫλα. 

  Βηζάγεζε γηα ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο θαπζέκσλ, ιηπαληηθψλ θ.ι.π. θαη ηάξεζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν βηβιέσλ. 

 

5.7.Γξακκαηεία Γηεχζπλζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

  Ααρηπινγξαθεέ θαη παξαδέδεη ηα Ϋγγξαθα ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο Αηεχζπλζεο, ν νπνένο ηα ρξεψλεη 
ζηνπο αξκφδηνπο πξντζηακΫλνπο ησλ ΣκεκΪησλ γηα ελΫξγεηα. 

  ΠαξαιακβΪλεη ηα ελεξγεκΫλα Ϋγγξαθα, ηα αλαπαξΪγεη, κεξηκλΪ γηα ηελ επηθχξσζά ηνπο θαη ηα 
δηεθπεξαηψλεη, ελεκεξψλνληαο ην πξσηφθνιιν ηνπ Αάκνπ. 

  Ώξρεηνζεηεέ ηα ζρΫδηα ησλ δηεθπεξαησζΫλησλ εγγξΪθσλ. 

  Βλεξγεέ θΪζε εξγαζέα ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο Αηεχζπλζεο. 
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6.ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 

6.1.Σκήκα Πεξηπνιίαο, ειέγρνπ θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαζψο θαη εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη ηα πην θΪησ Γξαθεέα: 

 

6.1.1.Γξαθείν Πεξηπνιίαο θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο ησλ Γηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Πεξηπνιέεο ζηα πΪξθα, ηα ζρνιεέα, ηηο γεηηνληΫο. 

  Έιεγρνο ηεο εθαξκνγάο ησλ θαλνληζηηθψλ απνθΪζεσλ πνπ εθδέδεη ην Αεκνηηθφ πκβνχιην. 

  ΏλΪπηπμε ζπλεξγαζέαο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Σνπηθνχ Ώζηπλνκηθνχ Σκάκαηνο. 

  ΜΫξηκλα γηα ηελ θαλνληθά ρξάζε ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ Αάκνπ ( 
πεδνδξφκηα, πΪξθα θιπ). 

  ΐεβαέσζε κφληκεο θαηνηθέαο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν. 

  Φχιαμε ησλ δεκνηηθψλ ά θνηλνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηεο δεκνηηθάο ά θνηλνηηθάο πεξηνπζέαο. 

  πλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ. 

 

6.1.2.Γξαθείν Διέγρνπ Κπθινθνξίαο θαη ηάζκεπζεο Ορεκάησλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξέα θαη ζηΪζκεπζε ησλ νρεκΪησλ. 

  Βπνπηεέα θαη νξγΪλσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζρνιηθψλ ηξνρνλφκσλ. 

  ΏπνκΪθξπλζε εγθαηαιειεηκκΫλσλ νρεκΪησλ. 

  ΒπηιακβΪλεηαη ηεο παξαρψξεζεο ζΫζεσλ ζηΪζκεπζεο γηα εηδηθΫο θαηεγνξέεο νρεκΪησλ 
(αλαπεξηθΪ, θξαηηθΪ, ζρνιηθΪ θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 

  Παξαθνινχζεζε θαη ππνβνάζεζε ηεο θπθινθνξέαο ησλ ηξνρνθφξσλ ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ Αάκνπ κε 
ηελ απνηξνπά γεγνλφησλ πνπ εκπνδέδνπλ ηελ θαλνληθά θέλεζά ηνπο ( Ϋιεγρνο θπθινθνξέαο, 
παξαλφκνπ παξθαξέζκαηνο θιπ). 

  Έιεγρν ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θΪζε εέδνπο θαλνληζηηθΫο απνθΪζεηο πνπ 
εθδέδνπλ ηα ΑεκνηηθΪ πκβνχιηα, θαζψο θαη ηελ επηβνιά ησλ πΪζεο θχζεσο πξνζηέκσλ, πνπ 
θαζνξέδνληαη κε ηηο θαλνληζηηθΫο απνθΪζεηο (Ϊξζξν 37 Π.Α/ ηνο 41ζ/ 95), φπσο εθΪζηνηε ηζρχνπλ. 

  Ο Ϋιεγρνο γηα ηε ζηΪζκεπζε ησλ πΪζεο θχζεσο νρεκΪησλ εθηεέλεηαη ηφζν ζηνπο ρψξνπο 
ειεγρφκελεο ζηΪζκεπζεο φζν θαη ζε ρψξνπο εθηφο απηψλ. Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηάο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 26 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/ 80 θαη ησλ Ϊξζξσλ 104 θαη 105 ηνπ 
Ν. 2696/ 1999 (Ώ57), φπσο εθΪζηνηε ηζρχνπλ. 

  πγθεληξψλεη αθξηβά ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηελ παξΪλνκε ζηΪζκεπζε θαη ηα απνζηΫιιεη ζην 
Σκάκα Βζφδσλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ. Γηα ηελ ελΫξγεηα απηά 
αιιεινγξαθεέ κε Ϊιιεο ππεξεζέεο ηνπ Αάκνπ θαη θΪζε Ϊιιε αξρά. 

  πλεξγαζέα κε ηηο αληέζηνηρεο ππεξεζέεο ηεο Βιιεληθάο Ώζηπλνκέαο θ.ι.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
παξαβΪζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε ζπλζάθεο. 

  Σάξεζε ειεθηξνληθνχ αξρεένπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Τπεξεζέα ΜεραλνξγΪλσζεο/ Σεθκεξέσζεο. 

  πλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ. 
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6.2.Σκήκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Καζαξηφηεηαο θαη Αδεηψλ Οηθνδνκψλ-Αξκνδηφηεηεο: 

  Βληνπηζκφο θαη Ϋιεγρνο ηεο απζαέξεηεο δφκεζεο θαη ζρεηηθά ελεκΫξσζε ηνπ Γξαθεένπ Έθδνζεο 
Οηθνδνκηθψλ Ώδεηψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ λφκηκε δξΪζε. 

  Παξνρά βνάζεηαο ζηνπο πνιέηεο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη εθηΪθηνπ αλΪγθεο, ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γξαθεέν Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηαθεκέζεηο. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ νηθνδφκεζε, ηελ χδξεπζε, 
ηελ Ϊξδεπζε, ηελ απνρΫηεπζε, ηελ ερνξχπαλζε, ηελ πξνζηαζέα ησλ επέγεησλ θαη ππφγεησλ 
πδΪηηλσλ απνζεκΪησλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο . 

  Έιεγρνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα πνπ εθηεέλεηαη ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζε ηφπνπο αγνξΪο. Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηάο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.Α. 805/ 1971 (Ώ 1) θαη ηνπ Ϊξζξνπ 26 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/ 1980 (Ώ 
246), φπσο εθΪζηνηε ηζρχνπλ. 

  Γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο νηθνδφκεζεο, ην πξνζσπηθφ ηεο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο δηθαηνχηαη λα εηζΫξρεηαη 
ζε απιΫο, ζε αλεγεηξφκελεο νηθνδνκΫο θαη πΪζεο θχζεσο θηέζκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηΪμεηο, θαη λα ειΫγρεη ηελ χπαξμε Ϊδεηαο νηθνδφκεζεο ζε ηζρχ, ηελ αλαγξαθά ηνπ αξηζκνχ ηεο, 
ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ ηεο θαζψο θαη ηελ χπαξμε θαη ηάξεζε ησλ φξσλ θΪζε Ϊιιεο ζρεηηθάο Ϊδεηαο. 

  Ο Ϋιεγρνο ηεο απνρΫηεπζεο πεξηιακβΪλεη θαη ηελ παξεκπφδηζε επηρσκΪησζεο ά δφκεζεο ηεο 
θπζηθάο ξνάο ησλ ρεηκΪξξσλ, ηνλ Ϋιεγρν ησλ λεξψλ πνπ ρχλνληαη ζηνπο ρεηκΪξξνπο γηα λα κε 
πεξηΫρνπλ ιχκαηα βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξάζεσλ ά νηθηψλ, ηνλ Ϋιεγρν γηα παξΪλνκεο 
ζπλδΫζεηο αθηλάησλ κε πδξνθφξνπο αγσγνχο ά αγσγνχο ησλ αθΪζαξησλ ά βξφρηλσλ λεξψλ θαη 
παξΪλνκεο επεθηΪζεηο ησλ αγσγψλ απηψλ. 

  Ο Ϋιεγρνο γηα ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβΪιινληνο εθηεέλεηαη ζε θΪζε πεγά θαη αηηέα παξνδηθά ά κφληκε, 
πνπ πξνθαιεέ ξχπαλζε ά κφιπλζε ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ ( γε, αΫξα, πνηΪκηα, ιέκλεο, ζΪιαζζεο, 
θ.ι.π. ). ηνλ Ϋιεγρν ππφθεηληαη θαη νη εζηέεο θαχζεσο πΪζεο θχζεσο θηηξέσλ ( νηθέεο, μελνδνρεέα, 
θαηαζηάκαηα, λνζνθνκεέα, βηνηερλέεο, βηνκεραλέεο, θ.ι.π.) σο θαη ε ερνξχπαλζε. 

  Ο Ϋιεγρνο γηα ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβΪιινληνο πεξηιακβΪλεη θαη ηε ξχπαλζε απφ νζκΫο, απφ 
εγθαηΪιεηςε ζηεξεψλ αληηθεηκΫλσλ ά ππνιεηκκΪησλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο , πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ θΪζε εέδνπο δξαζηεξηφηεηα. 

  Δ πξνζηαζέα ηνπ ππνγεένπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ Ϋιεγρν γηα ηελ πξφιεςε 
παξΪλνκνπ αλνέγκαηνο πεγαδηψλ θαη εθηΫιεζε γεσηξάζεσλ, ηνλ Ϋιεγρν ηεο ππεξΪληιεζεο πνπ 
δεκηνπξγεέ θηλδχλνπο εμΪληιεζεο θαη ειΪηησζεο ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, ηνλ Ϋιεγρν ηεο 
παξΪλνκεο πψιεζεο, δηΪζεζεο, κεηαθνξΪο ά αιιαγάο ρξάζεψο ηνπ, ηελ πξνζηαζέα απφ ηε 
ξχπαλζε θαη κφιπλζε ηφζν ησλ ππφγεησλ φζν θαη ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγέα δεκνηηθψλ ά θνηλνηηθψλ 
εξγαζηεξέσλ θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αΫξησλ απνβιάησλ, ηεο ξχπαλζεο ησλ 
πδΪησλ. 

  Έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ θνηλά εζπρέα, ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθά ησλ 
πφιεσλ, επθνζκέα θαη επηαμέα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπΫο ξχπσλ, ζνξχβσλ θ.ι.π. απφ 
νράκαηα. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ Ϋξγα θαη 
ελαπνζΫηνπλ πιηθΪ θαη εξγαιεέα ζηηο νδνχο, ζην δεκνηηθφ ά θνηλνηηθφ δέθηπν. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ησλ δηαηΪμεσλ γηα 
ηηο επηθέλδπλεο νηθνδνκΫο. 
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  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ επέβιεςε εθαξκνγάο δηαηΪμεσλ δηαθνπάο εξγαζηψλ 
ιφγσ Ϋιιεηςεο κΫηξσλ αζθαιεέαο θαη πγηεηλάο. 

  Ώθαέξεζε θαηΪ λφκνλ, ηεο Ϊδεηαο νηθνδνκάο γηα αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο. 

  Βπηζεψξεζε ακαμσκΪησλ θαληηλψλ σο πξνο ηνπο φξνπο πγηεηλάο θαη ηελ εκθΪληζά ηνπο. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζέλνπ. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηΪιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

  πλεξγαζέα κε ηε Ννκηθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ. 

 

6.3.Σκήκα Διέγρνπ Δπαγγεικάησλ, Πάζεο Φχζεσο Δπηηεδεπκάησλ, Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 
Δλδηαθέξνληνο θαη Φπραγσγηθψλ, Ζιεθηξνληθψλ Παηγλίσλ θ.ι.π. -Αξκνδηφηεηεο: 

  πγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ γηα ηε ζχληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ ησλ επηβαιινκΫλσλ πξνζηέκσλ 
ζηα θαηαζηάκαηα πνπ παξαβηΪδνπλ ηηο αζηπλνκηθΫο, πγεηνλνκηθΫο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο θαη ππνβνιά 
ηνπο ζην Σκάκα Βζφδσλ. 

  Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ αγνξψλ. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ρνξάγεζε αδεηψλ έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο 
θαηαζηεκΪησλ. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγέα ησλ πΪζεο θχζεσο επηηεδεπκΪησλ 
θαη επαγγεικΪησλ (Ϊξζξν 24 Π.Α/ ηνο 410/ 95), φπσο εθΪζηνηε ηζρχνπλ. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα γεληθΪ ησλ πιαλφδησλ 
κηθξνπσιεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγέα θπιηθεέσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (Ϊιζε, θάπνπο θ.ι.π). 

  πλεξγαζέα κε ηα πκβνχιηα Βπηζεψξεζεο ΘεΪηξσλ - ΚηλεκαηνγξΪθσλ θ.ι.π., κε ηηο αξκφδηεο 
ΏζηπλνκηθΫο, ΤγεηνλνκηθΫο, ΠνιενδνκηθΫο θαη Ϊιιεο αξρΫο θαη εθαξκνγά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο 
πεξέ πξνζσξηλάο αθαέξεζεο, πεξέ αλαθιάζεσλ ησλ αδεηψλ θαη πεξέ νξηζηηθάο αθαέξεζεο ησλ 
αδεηψλ ιεηηνπξγέαο. 

  Φξνληέδα γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ απνθΪζεσλ ηνπ ΑεκΪξρνπ, κε ηηο νπνέεο επηβΪιινληαη ηα 
παξαπΪλσ δηνηθεηηθΪ κΫηξα. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγέα κνπζηθάο ζε δεκφζηα θΫληξα, 
χζηεξα απφ ζρεηηθά Ϊδεηα, φπσο πξνβιΫπεηαη απφ αζηπλνκηθΫο δηαηαγΫο θαη ρνξεγνχληαη ζχκθσλα 
κε πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ςπραγσγηθψλ, 
ειεθηξνληθψλ παηγλέσλ θ.ι.π, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

  πλεξγαζέα κε ηε Α/λζε Αεκφζηαο Τγηεηλάο ηεο Ννκαξρέαο Ώζελψλ πξνθεηκΫλνπ λα ειΫγρνληαη 
πγεηνλνκηθΪ ηα ππφ έδξπζε θαηαζηάκαηα. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ γηα ην σξΪξην ιεηηνπξγέαο ησλ θΫληξσλ δηαζθΫδαζεο θαη ησλ 
ζπλαθψλ θαηαζηεκΪησλ, θαζψο θαη ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκΪησλ. 

  Έιεγρνο επηρεηξάζεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθΫξνληνο, ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηεο ηνπξηζηηθάο 
λνκνζεζέαο. 

  Έιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ δηαηΪμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ππαέζξην εκπφξην θαη ηηο ιατθΫο αγνξΫο. 

 

6.4.Γξακκαηεία Γηεχζπλζεο-Αξκνδηφηεηεο: 

  Ααρηπινγξαθεέ θαη παξαδέδεη ηα Ϋγγξαθα ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο Αηεχζπλζεο, ν νπνένο ηα ρξεψλεη 
ζηνπο αξκφδηνπο πξντζηακΫλνπο ησλ ΣκεκΪησλ γηα ελΫξγεηα. 
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  ΠαξαιακβΪλεη ηα ελεξγεκΫλα Ϋγγξαθα, ηα αλαπαξΪγεη, κεξηκλΪ γηα ηελ επηθχξσζά ηνπο θαη ηα 
δηεθπεξαηψλεη, ελεκεξψλνληαο ην πξσηφθνιιν ηνπ Αάκνπ. 

  Ώξρεηνζεηεέ ηα ζρΫδηα ησλ δηεθπεξαησζΫλησλ εγγξΪθσλ. 

  Βλεξγεέ θΪζε εξγαζέα ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο Αηεχζπλζεο. 

 

2.2.1.2 Νομικά Ππόζωπα ηος Γήμος Γαλαηζίος 
 

Σα πθηζηΪκελα ΝνκηθΪ Πξφζσπα ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ εέλαη: 

 

1) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ (4 
ΚΑΠΖ, 6 ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ, 1 ΒΡΔΦΟΝΖΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ) 
 

2) ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ – “ΒΑΙΛΖ 
ΠΑΠΑΓΙΟΝΤΙΟΤ” 
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ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΔΣΟ ΤΣΑΖ Ή 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΣΑ 

2011  

(Ώξ. Ώπφθαζεο Α., 59/2011- ΦΒΚ 581ΐ/13-4-11) 

ΝΟΜΙΚΖ ΜΟΡΦΖ ΝΠΑΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΖΖ 15ΜΒΛΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ θνπφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ εέλαη ε ππνζηάξημε θαη θνηλσληθά θξνληέδα αθελφο κελ 
ηεο βξεθηθάο θαη παηδηθάο ειηθέαο θαη αθεηΫξνπ αηφκσλ ηξέηεο ειηθέαο.  

Βηδηθφηεξα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ αλΪγνληαη, ελδεηθηηθΪ θαη φρη 
πεξηνξηζηηθΪ εέλαη:  

Δ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ θαη δξΪζεσλ γηα παηδηΪ θαη βξΫθε, ε έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα 
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκΪησλ, φπσο παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, 
βξεθνθνκεέσλ, νξθαλνηξνθεέσλ, ε ζπκκεηνρά ζε πξνγξΪκκαηα θαη δξΪζεηο πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ παηδαγσγηθά ππνζηάξημε θαη θνηλσληθά θξνληέδα ηεο παηδηθάο θαη 
βξεθηθάο ειηθέαο θαη ε αλΪπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ πξνζρνιηθάο αγσγάο, ζχκθσλα 
κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα, κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη 
θνηλσληθά ζηάξημε ησλ παηδηψλ γηα ηελ νκαιά κειινληηθά Ϋληαμά ηνπο ζην επξχηεξν 
ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ. 

Δ εθαξκνγά θαη ε ζπκκεηνρά ζε πξνγξΪκκαηα θαη δξΪζεηο θΫληξσλ αλνηθηάο πεξέζαιςεο 
θαη εκεξάζηαο θξνληέδαο, ςπραγσγέαο θαη αλαςπράο ειηθησκΫλσλ, γεξνθνκεέσλ, 
«ΐνάζεηα ζην πέηη», ΜνλΪδσλ Κνηλσληθάο ΜΫξηκλαο, ΚΫληξσλ Δκεξάζηαο Φξνληέδαο, 
ΚΫληξσλ Ώλνηρηάο Πξνζηαζέαο ΔιηθησκΫλσλ (ΚΏΠΔ) ε έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα λνκηθψλ 
πξνζψπσλ θαη ηδξπκΪησλ. 

ΠΡΟΧΠΙΚΟ  
ΜΟΝΕΜΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΠΒ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ (ΠΡΟΧΡ.) (1)  
ΣΒ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ (ΠΡΟΧΡ.) (3)  
ΣΒ ΐΡΒΦΟΝΔΠΕΟΚΟΜΧΝ (8)  
ΤΒ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ (3) 
ΤΒ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΜΏΓΒΕΡΕΧΝ (1)  
ΑΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟΤ (2)  
ΠΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ (ΏΠΟΠΏΜΒΝΟ ΏΠΟ ΑΔΜΟ) (1)  
ΣΒ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΛΒΕΣΟΤΡΓΧΝ (2)  
ΣΒ ΒΡΓΟΘΒΡΏΠΒΤΣΧΝ (1)  
ΣΒ ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΤΣΧΝ (1)  
ΤΒ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΧΝ ΐΟΔΘΧΝ (1)  
ΤΒ ΚΏΘΏΡΕΣΡΕΧΝ (1) 
 
Ε.Α.Ώ.Υ. – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΠΒ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ (2) 
ΑΒ ΐΟΔΘΟ ΐΡΒΦΟΚΟΜΟ-ΠΏΕΑΟΚΟΜΟ (1) 
ΤΒ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ (1) \ 
 
ΟΡΕΜΒΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΑΕΚΏΣΕΚΔ ΏΠΟΦΏΔ) – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΣΒ ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΤΣΧΝ (1)  
ΤΒ ΚΏΘΏΡΕΣΡΕΏ (1)  
 
ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΤΒ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΧΝ ΐΟΔΘΧΝ (1)  
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ΟΡΕΜΒΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΐΟΔΘΒΕΏ ΣΟ ΠΕΣΕ) – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΠΒ ΏΡΜΟΑΕΏ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΒΝΒΡΓΒΕΧΝ (1)  
ΣΒ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΛΒΕΣΟΤΡΓΧΝ (1)  
ΣΒ ΐΟΔΘΧΝ ΝΟΔΛΒΤΣΧΝ (1)  
ΣΒ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΧΝ ΐΟΔΘΧΝ (1)  
ΣΒ ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΤΣΧΝ (1)  
 
ΠΡΟΧΡΕΝΏ ΏΦΏΛΕΣΕΚΏ ΜΒΣΡΏ– ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΑΒ8 ΐΟΔΘΧΝ ΝΔΠΕΟΚΟΜΧΝ (10)  
ΠΒ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ (1)  
ΣΒ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ (2)  
ΤΒ ΒΡΓΏΣΧΝ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ (6)  
ΤΒ ΚΏΘΏΡΕΣΡΕΧΝ (1)  
ΤΒ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ (1)  
ΤΒ ΐΟΔΘΟ ΜΏΓΒΕΡΏ (1)  
ΑΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟΤ (1)  

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ – “ΒΑΙΛΖ 
ΠΑΠΑΓΙΟΝΤΙΟΤ” 

ΔΣΟ ΤΣΑΖ Ή 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΣΑ 

2011  

(Ώξ. Ώπνθαζεο Α., 59/2011- ΦΒΚ 581ΐ/13-4-11) 

ΝΟΜΙΚΖ ΜΟΡΦΖ ΝΠΑΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΖΖ 15 ΜΒΛΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ 

ηνλ Σνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ: 

Δ δεκηνπξγέα θαη αλΪπηπμε πΪζεο κνξθάο πλεπκαηηθάο, θαιιηηερληθάο θαη θΪζε ελ γΫλεη 
πνιηηηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρά ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ, γηα ηελ θαιιηΫξγεηα 
θαη αλΪπηπμε ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ επηπΫδνπ ησλ θαηνέθσλ ηνπ Αάκνπ 
ΒλδεηθηηθΪ θαη φρη πεξηνξηζηηθΪ, αλαθΫξνληαη νη θΪησζη δξαζηεξηφηεηεο: 

Δ αμηνπνέεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ θαηνέθσλ ηνπ Αάκνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ 
λΫσλ, γηα ηελ αμηνπνέεζε θαη δηΪζεζε επ’ απηνχ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, πξνο ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ. 

Δ εθαξκνγά πνιηηηθψλ γηα ηελ αλΪδεημε θαη πξνζηαζέα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ε 
πξνβνιά ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ Ϋξγσλ πνπ 
παξΪγνληαη ζε ηνπηθφ επέπεδν. 

Δ νξγΪλσζε δηαιΫμεσλ, ζεκηλαξέσλ, ζπλαπιηψλ. 

Δ ιεηηνπξγέα πνιηηηζηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θΫληξνπ. 

Δ δεκηνπξγέα Χδεένπ, νκέινπ ιατθψλ ρνξψλ, ρνξσδέαο, θηιαξκνληθάο, ιατθάο 
νξράζηξαο θαη ππνβνάζεζε εξαζηηερληθψλ ζρεκΪησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ. 

Δ δεκηνπξγέα θηλεκαηνγξαθηθάο ιΫζρεο θαη εξγαζηεξένπ θσηνγξαθέαο. 

Δ δεκηνπξγέα δεκνηηθάο ζεαηξηθάο ζθελάο θαη ε ππνβνάζεζε εξαζηηερληθψλ ζρεκΪησλ 
ηνπηθψλ ζπιιφγσλ. 

Δ δεκηνπξγέα νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα βηβιηνζάθεο, κε βηβιέα επηζηεκνληθνχ, 
θηινζνθηθνχ, επαγγεικαηηθνχ ινγνηερληθνχ, εζληθνχ ζξεζθεηνινγηθνχ θ.ιπ. 
πεξηερνκΫλνπ θαη ε δηΪζεζε ηνχησλ κε δαλεηζκφ πξνο κειΫηε ζηνπο θαηνέθνπο ηνπ 
Αάκνπ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγέα πηλαθνζάθεο. 
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Δ δηνξγΪλσζε εθζΫζεσλ δσγξαθηθάο, γιππηηθάο, ραξαθηηθάο, δηαθνζκεηηθάο, 
θσηνγξαθέαο θ.ιπ. 

Δ ζπγθΫληξσζε θαη πξνβνιά ιανγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ηφπνπο θαηαγσγάο ησλ 
θαηνέθσλ ηνπ Αάκνπ καο γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο ιατθάο παξΪδνζεο. 

Δ πξνβνιά θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κε θαιιηηερληθφ ά επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν. 

Δ νξγΪλσζε θηιαλζξσπηθψλ εθδειψζεσλ. 

Δ δηνξγΪλσζε εθδειψζεσλ γηα ηε δηαηάξεζε εζέκσλ θαη παξαδφζεσλ ηεο παηξέδαο 
καο θαη ε ππνβνάζεζε αληέζηνηρσλ εθδειψζεσλ ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ ηνπ Αάκνπ 
καο. 

Δ παξνρά κνπζηθάο ςπραγσγέαο ζηνπο θαηνέθνπο κε ηελ νξγΪλσζε ενξηψλ θαη 
ζπλαπιηψλ, ε δηδαζθαιέα κνπζηθψλ νξγΪλσλ, ε ζπγθξφηεζε νξράζηξαο. 

Δ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλΫο επέπεδν, 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

 

ηνλ Σνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ: 

Δ πξναγσγά θαη δηΪδνζε ηνπ Ώζιεηηζκνχ. Γηα ηελ εθπιάξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ 
δχλαηαη ηδέσο λα θαηαζθεπΪδεη, λα ζπληεξεέ, λα δηαρεηξέδεηαη θαη λα ιεηηνπξγεέ 
νξγαλσκΫλνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο κε γπκλαζηηθΫο θαη αγσληζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, 
γπκλαζηάξηα, αζιεηηθΪ θΫληξα, θνιπκβεηάξηα θαη ελ γΫλεη νξγαλσκΫλνπο ρψξνπο κε 
γπκλαζηηθΫο, αγσληζηηθΫο θαη αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, παηδηθΫο ραξΫο, λα δηνξγαλψλεη 
αζιεηηθΫο εθδειψζεηο θαη αγψλεο, πξνγξΪκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη πξνγξΪκκαηα 
αζιεηηζκνχ γηα γπλαέθεο, λα ιεηηνπξγεέ ηκάκαηα αζιεηηζκνχ θαη Ϊζιεζεο θαη γεληθΪ λα 
ελεξγεέ νηαδάπνηε αζιεηηθά δξαζηεξηφηεηα. 

ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

 
Πνιηηηζηηθφο Σνκέαο  
 
ΜΟΝΕΜΟΕ – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΑΒ (5)  
ΚΏΘΏΡΕΣΡΕΏ ΤΒ (1)  
 
ΏΟΡΕΣΟΤ ΜΒΡΕΚΔ ΏΠΏΥΟΛΔΔ – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΓΧΓΡΏΦΟ ΠΒ (1)  
ΓΤΜΝΏΣΔ ΠΒ (5)  
ΦΧΣΟΓΡΏΦΟ ΣΒ (1)  
ΜΟΤΕΚΟ ΑΒ (2)  
ΚΔΝΟΘΒΣΔ ΑΒ (1) 
 
ΤΜΐΏΔ ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ– ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΦΧΣΟΓΡΏΦΟ ΣΒ (1) 
ΑΏΚΏΛΟ ΥΟΡΟΤ ΑΒ (1) 
ΜΟΤΕΚΟ ΑΒ (2) 
ΚΒΡΏΜΕΚΔ ΑΒ (1) 
 
Αζιεηηθφο Σνκέαο  
ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ– ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΓΤΜΝΏΣΔ ΠΒ (1) 
ΚΏΘΏΡΕΣΡΕΏ ΤΒ (1) 
 
ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ 1 ΒΣΟΤ– ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΝΟΔΛΒΤΣΔ ΣΒ (1) 
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ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ ΏΦΏΛΕΣΕΚΏ ΜΒΣΡΏ ΒΧ ΦΛΒΐΏΡΔ 2013– ΏΡΕΘΜΟ 
ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΜΟΤΕΚΟΚΕΝΔΣΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΔ ΜΒΛΝ (ΓΤΜΝΏΣΔ ΠΒ) (5) 
ΑΔΜΟΕΒ ΥΒΒΕ ΑΒ (3) 
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ ΑΒ (3) 
ΤΝΣΔΡΔΣΔ ΓΔΠΒΑΧΝ ΤΒ (7) 
ΤΝΣΔΡΔΣΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ΤΒ (7) 
ΠΡΟΛΔΦΔ ΠΤΡΚΏΓΕΧΝ ΤΒ (4) 
 
ΒΕΑΕΚΒ ΤΜΐΏΒΕ (6 Ννεκβξένπ- 15 Ενπλένπ) – ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΏΓΕΚΟ ΛΏΨΚΟ ΏΘΛΔΣΕΜΟ 
ΓΤΜΝΏΣΔ ΠΒ (40) (εκηίμηζη καη’ έηορ) 
 

 

2.2.1.3 Γημοηικέρ Δπισειπήζειρ  
 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 
 
«ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΖ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΑΚΙΝΖΣΧΝ 
 ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ - ΓΑΓ Α.Μ.Δ» 

ΔΣΟ ΤΣΑΖ 2009 (ΦΒΚ 14886ΏΒ/30-12-09) 

ΝΟΜΙΚΖ ΜΟΡΦΖ Ώλψλπκε Βηαηξεέα 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΖΖ 7 ΜΒΛΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ 

 
Δ Ώλψλπκε Μνλνκεηνρηθά Βηαηξεέα ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ Ϋρεη σο απνθιεηζηηθφ 
ζθνπφ: 
    1. ηελ αμηνπνέεζε ηεο αθέλεηεο δεκνηηθάο πεξηνπζέαο θαη 
    2. ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ θνηλνρξάζησλ ρψξσλ. 
 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξεέαο εέλαη, ελδεηθηηθΪ, νη αθφινπζεο: 

 Δ επηρεηξεζηαθά αμηνπνέεζε θηηξέσλ, θηεκΪησλ, θιεξνδνηεκΪησλ θαη γεληθΪ Ϊιισλ 
δξΪζεσλ αμηνπνέεζεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο θαη real estate. 

 Ώμηνπνέεζε αθηλάησλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο αγνξΪο θαη εθκεηΪιιεπζεο−κέζζσζεο 
εκπνξηθΪ αμηνπνηάζηκσλ δεκνηηθψλ θαη κε αθηλάησλ, 

 ΒθκεηΪιιεπζε ρψξσλ ζηΪζκεπζεο. 

 Ώμηνπνέεζε θαη δηαρεέξηζε ρψξσλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηάησλ. 

 Δ πινπνέεζε θαη εθκεηΪιιεπζε πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, 
μελνδνρεηαθψλ θαη Ϊιισλ ππνδνκψλ θαη επελδχζεσλ απ’ επζεέαο ά θαη ζε ζπλεξγαζέα 
κε Ϊιινπο θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα. 

 Δ θΪιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ.  

 Δ εθκεηΪιιεπζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πεδνδξνκέσλ πιαηεηψλ, πξαζηψλ θιπ θαη ε 
αλΪπηπμε ηεο ππαέζξηαο δηαθεκηζηηθάο χιεο.  

 Δ επαλεθηέκεζε, δηαρεέξηζε θαη εθκεηΪιιεπζε αθέλεηεο πεξηνπζέαο ηνπ Αάκνπ ά 
επελδπηηθάο ζπκκεηνράο ηνπ Αάκνπ, κΫζσ επελδπηηθψλ ζρεκΪησλ  

 Δ Αηαρεέξηζε ησλ Αηαζεζέκσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Αηαρεέξηζε ηεο Ώθέλεηεο 
Πεξηνπζέαο 

 Πξνψζεζε λΫσλ κνξθψλ ζπλεξγαζέαο, γηα ηελ Ώμηνπνέεζε ηεο Ώθέλεηεο Πεξηνπζέαο ηνπ 
Αάκνπ αιιΪ θαη ζπκκεηνρά ζε ζρεηηθΪ ζράκαηα αμηνπνέεζεο Ώθέλεηεο Πεξηνπζέαο 
αλεμαξηάηνπ Πεξηνράο, κε κνξθΫο φπσο ησλ πκπξΪμεσλ Αεκφζηνπ θαη Εδησηηθνχ ΣνκΫα. 

 Παξνρά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο Ϊιινπο Αάκνπο ηεο ρψξαο θαη ινηπνχο 
Οξγαληζκνχο θαη Εδηψηεο, ζε ζΫκαηα δηαρεέξηζεο θαη αμηνπνέεζεο αθηλάησλ θαη 
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γεληθφηεξα δηαρεέξηζεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο. 

 Δ θαηαγξαθά ησλ λνκηθψλ, πνιενδνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αθηλάησλ 
θαη απνηχπσζεο απηψλ ζε Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ πνπ ζα παξΫρεη Ϊκεζε 
θαη νινθιεξσκΫλε εηθφλα ηεο γεσγξαθηθάο ζΫζεο ησλ δεκνηηθψλ αθηλάησλ ζηελ πεξηνρά 
αλαθνξΪο, θαζψο θαη νπνηαδάπνηε Ϊιιε δηαζΫζηκε πιεξνθνξέα πνπ ζπλδΫεηαη κε ην 
εθΪζηνηε αθέλεην. Δ θαηαγξαθά θαη ηαμηλφκεζε ηεο δεκνηηθάο αθέλεηεο πεξηνπζέαο 
(λνκηθΪ, ηερληθΪ, πνιενδνκηθΪ ζηνηρεέα). 

 Αηαρεέξηζε ηνπ ηεγαζηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ηνπ Αάκνπ θαη ησλ Βπηρεηξάζεψλ ηνπ.  
 

2.2.1.4 σολικέρ Δπιηποπέρ   
 

Με ην Νφκν ΚαιιηθξΪηε, Ν.3852/2010, νη ζρνιηθΫο επηηξνπΫο ελνπνηάζεθαλ ζε 2 επηηξνπΫο  

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γαιαηζίνπ» 

ΔΣΟ ΤΣΑΖ 2011 (Ώξ. Ώπφθαζεο Α., 81(α)/2011- ΦΒΚ 1374ΐ/16-6-11) 

ΝΟΜΙΚΖ ΜΟΡΦΖ ΝΠΑΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΖΖ 15 ΜΒΛΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ 

θνπφο ηεο ρνιηθάο Βπηηξνπάο ηεο Ώ/ΐΪζκηαο Βθπαέδεπζεο, ζα εέλαη ε δηαρεέξηζε 
ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηεο δηαηέζεληαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγέαο ησλ 
ζρνιεέσλ Ώ/ζκηαο Βθπαέδεπζεο (ζΫξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, 
απνρΫηεπζεο, αγνξΪο αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη ινηπΪ), ε ακνηβά θαζαξηζηξηψλ ε 
εθηΫιεζε Ϋξγσλ γηα ηελ επηζθεπά θαη ζπληάξεζε ησλ αληέζηνηρσλ ζρνιεέσλ θαη θΪζε 
εέδνπο εμνπιηζκνχ ηνπο, ε εηζάγεζε πξνο ηε Αηεχζπλζε Ώ/βΪζκηαο εθπαέδεπζεο γηα 
ηνλ εθνδηαζκφ απφ ηνλ νξγαληζκφ ζρνιηθψλ θηηξέσλ ησλ αληέζηνηρσλ ζρνιεέσλ κε 
Ϋπηπια θαη εμνπιηζηηθΪ εέδε θαη απφ ην Τπνπξγεέν Βζληθάο Παηδεέαο, ΘξεζθεπκΪησλ 
θαη ΑηΪ ΐένπ ΜΪζεζεο κε βηβιέα γηα ηηο αληέζηνηρεο ζρνιηθΫο βηβιηνζάθεο, ε 
δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε εθκεηΪιιεπζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθεέσλ, 
θαζψο θαη ε ιάςε θΪζε Ϊιινπ κΫηξνπ πνπ θξέλεηαη αλαγθαέν γηα ηε ζηάξημε ηεο 
δηνηθεηηθάο ιεηηνπξγέαο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ά ησλ αξκνδηνηάησλ πνπ δέλνληαη 
θΪζε θνξΪ απφ δηΪηαμε λφκνπ. 

 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γαιαηζίνπ» 

ΔΣΟ ΤΣΑΖ 2011 (Ώξ. Ώπφθαζεο Α., 81(β)/2011- ΦΒΚ 1374ΐ/16-6-11) 

ΝΟΜΙΚΖ ΜΟΡΦΖ ΝΠΑΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΖΖ 15 ΜΒΛΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ 

θνπφο ηνπ Ν.Π. ηεο ρνιηθάο Βπηηξνπάο ΐ/βΪζκηαο Βθπαέδεπζεο ζα εέλαη ε δηαρεέξηζε 
ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηεο δηαηέζεηαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγέαο ησλ 
ζρνιεέσλ (ζΫξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, απνρΫηεπζεο, αγνξΪο 
αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη ινηπΪ), ε ακνηβά θαζαξηζηξηψλ ε εθηΫιεζε Ϋξγσλ γηα ηελ 
επηζθεπά θαη ζπληάξεζε ησλ αληέζηνηρσλ ζρνιεέσλ θαη θΪζε εέδνπο εμνπιηζκνχ ηνπο, ε 
εηζάγεζε πξνο ηε δηεχζπλζε ΐ/βΪζκηαο εθπαέδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ απφ ηνλ 
νξγαληζκφ ζρνιηθψλ θηηξέσλ ησλ αληηζηνέρσλ ζρνιεέσλ κε Ϋπηπια θαη εμνπιηζηηθΪ εέδε 
θαη απφ ην Τπνπξγεέν Βζληθάο Παηδεέαο, ΘξεζθεπκΪησλ θαη ΑηΪ ΐένπ ΜΪζεζεο κε βηβιέα 
γηα ηηο αληέζηνηρεο ζρνιηθΫο βηβιηνζάθεο, ε δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε 
εθκεηΪιιεπζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθεέσλ, θαζψο θαη ε ιάςε θΪζε Ϊιινπ κΫηξνπ πνπ 
θξέλεηαη αλαγθαέν γηα ηε ζηάξημε ηεο δηνηθεηηθάο ιεηηνπξγέαο ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ ά 
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ησλ αξκνδηνηάησλ πνπ δέλνληαη θΪζε θνξΪ απφ δηΪηαμε λφκνπ. 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγΪδεηαη ζηηο δχν παξαπΪλσ απνηειεέηαη απφ :  

 (24) εζεινληΫο ρνιηθνχο Σξνρνλφκνπο, θαη  

 (25) ρνιηθΫο Καζαξέζηξηεο (γηα ηηο νπνέεο ην θαζεζηψο εξγαζέαο εέλαη «Μέζζσζε Ϋξγνπ» θαη 
πιεξψλνληαη απφ πφξνπο ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο Νεφηεηαο)  

 

2.2.1.5 ςνεπγαζίερ 
 

πλεξγαζία κε φκνξνπο Γήκνπο – Γίθηπα Γήκσλ 

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζέεο κε φκνξνπο Αάκνπο γηα ζΫκαηα πνπ 
θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο:  

Α) χλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπιαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 
πεξηνρήο Πεληειηθνχ Αηηηθήο (.Π.Α.Π.) 

Ο χλδεζκνο Αάκσλ θαη Κνηλνηάησλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη αλΪπιαζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ηεο Πεξηνράο ηνπ 
Πεληειηθνχ Ώηηηθάο (.Π.Ώ.Π.) δεκηνπξγάζεθε ην 1992 (ΦΒΚ 54ΐ/5-2-1992) 

θνπνέ ηνπ εέλαη ελδεηθηηθΪ: Ο χλδεζκνο ζπζηΪζεθε απφ ηνπο Αάκνπο πνπ βξέζθνληαη ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρά ηεο Ώζάλαο (κε ηελ ππ’ αξηζκ. 42741/2-11-1999 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο 
Ώηηηθάο, ζην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηνπ πλδΫζκνπ ΦΒΚ 2032/18-11-1999 θαη ηηο ηξνπνπνηάζεηο πνπ Ϋγηλαλ 
ζχκθσλα κε ην ΦΒΚ 342/22-3-2006 θαη ΦΒΚ 701/7-6-2006). Βπέζεο, κε ην Ν.3852/2010 πΪξζεθε ε ππ. αξηζ. 
4/10 απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ.  
 

θνπνέ ηνπ πλδΫζκνπ εέλαη ελδεηθηηθΪ  

 Δ αληηππξηθά πξνζηαζέα 

 Δ πξνζηαζέα θαη αλΪπηπμε ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηάκαηνο  

 Ο Ϋιεγρνο ησλ ρξάζεσλ ηεο γεο  

 Δ πξνζηαζέα απφ ηε ξχπαλζε  

 Δ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ αλΪδεημε ηεο πεξηβαιινληηθάο, ηζηνξηθάο, θνηλσληθάο, πνιηηηζηηθάο θαη 
αλαπηπμηαθάο ζεκαζέαο ηνπ βνπλνχ 

 Δ επηζηεκνλνηερληθά ππνζηάξημε ησλ ΟΣΏ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην ζχλδεζκν 

 Δ ελεκΫξσζε, επαηζζεηνπνέεζε θαη θηλεηνπνέεζε ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο  

 Δ αμηνπνέεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηάησλ ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλΫο 
επέπεδν γηα ηελ νηθνινγηθά πξνζηαζέα θαη αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο.  

 

Β) χλδεζκνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπιαζε ησλ Σνπξθνβνπλίσλ  

Ο χλδεζκνο Αάκσλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη αλΪπιαζε ησλ Σνπξθνβνπλέσλ ζπζηΪζεθε κε ηελ 21104/30089 
απφθαζε ηνπ ΓΓ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ώηηηθάο (ΦΒΚΐ 2234/14-11-2008).  

θνπνέ ηνπ πλδΫζκνπ εέλαη ελδεηθηηθΪ  

 Δ δηαθχιαμε ησλ εθηφο ζρεδένπ εθηΪζεσλ.  

 Δ απνθαηΪζηαζε ηνπ αλΪγιπθνπ. 

 Δ αλαδΪζσζε θαη ε δεκηνπξγέα ρψξσλ δαζηθάο αλαςπράο. 

 Δ ελνπνέεζε ησλ αλαδαζσηΫσλ εθηΪζεσλ. 

 Δ ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ κε ηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. 

 Δ απνδΫζκεπζε ηνπ ρψξνπ απφ θΪζε θαηνρά ηξέηνπ ά δηεθδέθεζε. 

 Δ ηνπνγξαθηθά απνηχπσζε θαη ραξηνγξΪθεζε εθηΪζεσλ. 
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 Ο θαζνξηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηακφξθσζεο θνηλνρξάζησλ ρψξσλ  

 Δ εθπφλεζε κειεηψλ θ.α. δξΪζεσλ γηα ηελ αλΪδεημε ηεο πεξηβαιινληηθάο ζεκαζέαο ηεο πεξηνράο. 

 Δ ζπληάξεζε θαη δηαρεέξηζε ησλ ζρεηηθψλ Ϋξγσλ. 

 Δ παξνρά επηζηεκνληθάο, ηδέσο δε ηερληθάο θαη λνκηθάο ππνζηάξημεο ζηα κΫιε ηνπ 

 Δ πξνψζεζε θαη εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ πνιηηηθάο πξνζηαζέαο  

 Δ πιεξνθφξεζε, δηνξγΪλσζε ζεκηλαξέσλ, ζπλεδξέσλ θαη ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ. 

 Δ αμηνπνέεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηάησλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη 
δηεζλΫο επέπεδν 

 Δ ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρνπο θνξεέο (θεληξηθάο δηνέθεζεο, θπζηθΪ/λνκηθΪ πξφζσπα 
δεκνζένπ/ηδησηηθνχ δηθαένπ)  γηα ηα παξαπΪλσ ζΫκαηα. 

 

Γ) χλδεζκνο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ –ΒΑΠ 

Ο χλδεζκνο ζπζηΪζεθε απφ ηνπο Αάκνπο πνπ βξέζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο Ώζάλαο (κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. 42741/2-11-1999 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΠεξηθΫξεηαο Ώηηηθάο – θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηνπ 
πλδΫζκνπ ΦΒΚ 2032/18-11-1999 θαη ηξνπνπνηάζεηο ΦΒΚ 342/22-3-2006, ΦΒΚ 701/7-6-2006). Βπέζεο, κε 
ην Ν.3852/2010 πΪξζεθε ε ππ. αξηζ. 4/10 απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ πλδΫζκνπ ζρεηηθΪ κε 
ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ.  
 
Ο χλδεζκνο γηα ηε ΐηψζηκε ΏλΪπηπμε ησλ πφιεσλ ΐΏΠ Ϋρεη σο ζθνπφ:  

α) Σν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη δξΪζεσλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θΪζε 
πξφζθνξνπ κΫζνπ γηα ηελ βηψζηκε αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο ησλ ΟΣΏ - κειψλ ηνπ. 
β) Σε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο θαη ηελ εμαζθΪιηζε ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θνηλσληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιέηεο ηεο πεξηνράο. 
γ) Σελ ελεκΫξσζε θαη επαηζζεηνπνέεζε ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο ζε ζΫκαηα πξνζηαζέαο ηνπ 
πεξηβΪιινληνο, αζηηθάο δηαρεέξηζεο, αζθΪιεηαο ηεο πφιεο, δεκφζηαο πγεέαο, εζεινληηθάο εξγαζέαο θαη 
ζπκκεηνράο ζηελ δηαδηθαζέα ιάμεο ησλ απνθΪζεσλ. 
δ) Σε ιεηηνπξγέα ηνπ Ώζηηθνχ Παξαηεξεηεξένπ θαη ησλ παξαξηεκΪησλ απηνχ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο 
ΟΣΏ- κΫιε ηνπ. 
ε) Σε ζπλεξγαζέα κε ηνπηθνχο θνξεέο, επηζηεκνληθΪ ά ηερλνινγηθΪ ηδξχκαηα, ηδησηηθνχο θνξεέο, νκΪδεο 
ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ, επηκειεηάξηα, δεκφζηνπο θνξεέο θαη Ϊιινπο Βπξσπατθνχο ά Αηεζλεέο θνξεέο. 
ζη) Σελ έδξπζε δηαδεκνηηθνχ θνηκεηεξένπ 
δ) Σελ έδξπζε δηαδεκνηηθνχ θπλνθνκεένπ 

 
Γ) Γηαδεκνηηθή Δπηηξνπή Αγψλα γηα ην Κιεηζηφ Οιπκπηαθφ Γπκλαζηήξην (ΠΑΛΑΙ).  
Ο Αάκνο Γαιαηζένπ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο φκνξνπο Αάκνπο ΝΫαο Εσλέαο θαη ΦηινζΫεο-Φπρηθνχ, 
ζπλΫζηεζαλ ην 2011 Γηαδεκνηηθή Δπηηξνπή Αγψλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ 
(ΠΑΛΑΙ), κε ζθνπφ ηε ρΪξαμε, νξγΪλσζε θαη πινπνέεζε ζπληνληζκΫλσλ ελεξγεηψλ ζε φια ηα επέπεδα 
(λνκηθφ, πνιηηηθφ, ελεκεξσηηθφ), ζε Ϊκεζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο θνξεέο ηνπ θΪζε δάκνπ. 
 
Δ Αηαδεκνηηθά Βπηηξνπά, ζε ζπλαληάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεέ κε ηελ ΠεξηθΫξεηα Ώηηηθάο, κειεηΪ ηξφπνπο 
αμηνπνέεζεο θαη ζπληάξεζεο ησλ ππαξρφλησλ εγθαηαζηΪζεσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο δεκφζηνο ρψξνο 
αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ.  
 
Δ Αηαδεκνηηθά Βπηηξνπά Ώγψλα Ϋρεη ηελ ακΫξηζηε ζπκπαξΪζηαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιένπ θαη ηεο 
5εο Αεκνηηθάο Κνηλφηεηαο ηνπ Αάκνπ Ώζελαέσλ.  
   
 

πκκεηνρή ζε ελψζεηο Γήκσλ 

α) Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο (ΔΓΓΤΠΠΤ)  

Με ηελ 207/11 απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ ν Αάκνο Γαιαηζένπ ζπκκεηΫρεη ζην «Βζληθφ Αηαδεκνηηθφ 
Αέθηπν Τγηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγάο Τγεέαο (ΒΑΑΤΠΠΤ).  
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Σν Αέθηπν  Ϋρεη  απνθιεηζηηθφ ηνπ ζθνπφ ηελ Πξφιεςε ησλ ΝνζεκΪησλ, ηελ Πξναγσγά ηεο Τγεέαο θαη 
γεληθφηεξα ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκΫλσλ Πνιηηηθψλ θαη ΑξΪζεσλ ζην πεδέν ηεο Αεκφζηαο Τγεέαο. 
Αξαζηεξηνπνηεέηαη θπξέσο ζηνπο ηνκεέο ηεο Τγεηνλνκηθάο ΒλεκΫξσζεο, ηεο Πξνζηαζέαο ηνπ ΠεξηβΪιινληνο 
θαη ηεο Πξνιεπηηθάο Εαηξηθάο. ην πιαέζην απηφ, αλαιακβΪλεη πξσηνβνπιέεο ζε παλειιαδηθφ επέπεδν, 
δηνξγαλψλνληαο ΒπηζηεκνληθΫο Δκεξέδεο, πλΫδξηα θαη Βθζηξαηεέεο ΒλεκΫξσζεο θαζψο θαη πξνγξΪκκαηα 
πξνζπκπησκαηηθνχ ειΫγρνπ, πεξηβαιινληηθΪ θιπ, ηα νπνέα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη θαη ζην Αάκν καο.  

 

β) ΠΔΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γήκσλ Αηηηθήο  

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ ζπκκεηΫρεη κε εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθά Βλφηεηα Αάκσλ Ώηηηθάο. 
 
γ) ΚΔΓΔ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο  
Ο Αάκνο Γαιαηζένπ ζπκκεηΫρεη κε εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Κεληξηθά Έλσζε Αάκσλ ΒιιΪδνο.  
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2.2.2 Γξαζηεξηφηεηεο & Γηαδηθαζίεο 
 

2.2.2.1 Γπαζηηπιόηηηερ Σεσνικών, Πολεοδομικών και Πεπιβαλλονηικών Τπηπεζιών 
 

ΜΔΡΟ Α     
Δκηελεζηέα έπγα εθαπμογήρ ζσεδίος 
πόληρ από: 

                  

                   

 
1 Γάλεην: 

     
17.884.000,00 

       

 
2 Πξφγξακκα ΘΖΔΑ: 

    
0,00 

       

 
3 Γεκνηηθφ ηακείν 

    
0,00 

       

                   

  ΤΝΟΛΟ:   17.884.000,00 
       

                   

ΑΠΟΕΖΜΙΧΔΙ ΛΟΓΧ ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ 

                   

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡ
ΙΦΔ
ΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 30.7111.0002 

Ώπαιινηξέσζε Ϋθηαζεο ζην ΟΣ 26/Σ 99 
κεηαμχ ησλ νδψλ ΠιΪησλνο & 
ΏπεηξΪλζνπ 

  
 

              300.000,00   0,01 

2 30.7424.0005 

Σξνπνπνέεζε ηνπ εγθεθξηκΫλνπ 
ξπκνηνκηθνχ ζρεδένπ ζην ΟΣ 184/Σ 98 
(Παλφο - Βπξηδέθεο  - Νπκθψλ ) 

                  360.000,00   0,01 

3 30.7111.0009 

Ώπαιινηξέσζε ηκάκαηνο Ϋθηαζεο, γηα ηελ 
δεκηνπξγέα Κ.Υ.Π ζην Ο.Σ 62/η.97, κεηαμχ 
ησλ νδψλ Παξαδεηζέσλ-ΕΫξαθνο 

                  265.000,00   0,01 
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4 30.7111.0004 

Βπαλαθάξπμε απαιινηξέσζεο ζε ηκάκα 
ηνπ ΟΣ 149α/Σ 99 γη' αλΫγεξζε 
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ (Νηφβεο - 
Ώγ.Βηξάλεο ) 

                  1.117.000,00   0,01 

5 30.7424.0001 

Ώπνδεκέσζε ιφγσ ξπκνηνκέαο Ώθηλάησλ 
επέ ησλ νδψλ:α) ΜΫζεο & Κπζάξσλ, β) 
ΚαβΪιαο - ΑξΪκαο - ΞΪλζεο (αξ. πξΪμεο 
10/1989) 

                  600.000,00   0,01 

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡ
ΙΦΔ
ΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

6 30.7424.0002 

Σξνπνπνέεζε ηνπ εγθεθξηκΫλνπ 
ξπκνηνκηθνχ ζρεδένπ ζε ηκάκαηα ησλ ΟΣ 
104 & 104α/Σ 99 γηα ηελ επαλαθάξπμε 
απαιινηξέσζεο (χξνπ - Πφξνπ) 

                  197.000,00   0,01 

7 30.7111.0007 

Ώπαιινηξέσζε γηα ηε δεκηνπξγέα 
Κνηλφρξεζηνπ Πξαζέλνπ ζην Ο.Σ 28/η.97 
κεηαμχ ησλ νδψλ Κνπξηένπ -ΏρηιιΫσο-
Γάλσλνο 

                  1.120.000,00   0,01 

8 30.7111.0008 

Ώπαιινηξέσζε ηκάκαηνο Ϋθηαζεο, γηα ηελ 
δεκηνπξγέα Κ.Υ.Π ζην Ο.Σ 138/η.98, 
κεηαμχ ησλ νδψλ Ώιθπφλεο- Ώηγνζζελψλ                   450.000,00   0,01 

9 30.7111.0005 

Βπαλαθάξπμε απαιινηξέσζεο γηα ηε 
δεκηνπξγέα θνηλφρξεζηνπ πξαζέλνπ ζην 
ΟΣ 29/Σ 97 κεηαμχ ησλ νδψλ 
ηεθαλνπνχινπ, Μαξαζψλνο & Γάλσλνο 

                  9.700.000,00   0,01 

10 30.7111.0006 

Βπαλαθάξπμε απαιινηξέσζεο γηα ηε 
δεκηνπξγέα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ - 
παηδηθά ραξΪ ζην Ο.Σ 111/ηα.99Πφξνπ-
Ήξαο- Ώλσλχκνπ. 

                  1.100.000,00   0,01 
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11 30.7424.0007 

Ώπνδεκέσζε νηθνπεδηθάο Ϋθηαζεο γηα ηε 
δηΪλνημε ηεο νδνχ ΠαλνπξγηΪ κεηαμχ ησλ 
νδψλ Ώληαένπ θ΄Ώγ. ππξέδσλνο                   300.000,00   0,01 

12 30.7111.0010 

Ώπνδεκέσζε γηα ηελ απαιινηξέσζε 
Ϋθηαζεο επέ ηεο νδνχ Παζζψβ (Λφθνο 
παηδηνχ)                   1.500.000,00   0,01 

13 30.7111.0012 

Tξνπνπνέεζε ηνπ εγθεθξηκΫλνπ 
Ρπκνηνκηθνχ ρεδένπ ζην Ο.Σ 75/98            
( πξσελ ΚηλεκαηνγξΪθνο Γαέξα ) 

                  825.000,00   0,01 

14 30.7111.0013 
Ώπαιινηξέσζε ά αγνξΪ Ϋθηαζεο ζην Ο.Σ. 
28/η.98 (Υξ. ΚαςΪιε- Και. ακνπάι) 

                  50.000,00   0,01 

     ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 
ΑΣΑ 
Υ. 

Δ.                
1068/80 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο ΣΑΜΔΙΟ 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΠΔΡΙ
ΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

ΤΝΟΛΟ Α ΜΔΡΟΤ: 
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,14 

                   

*Οη ηηκέο είλαη ζχκθσλα κε ηηο  ηζρχνπζεο αληηθεηκεληθέο αμίεο  
          

                   

ΜΔΡΟ Β Δκηελεζηέα έπγα από έζοδα επιδοηήζεων:                       

                   

 
1 Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

        
54.000,00 

   

 
2 ΑΣΑ: 

          
1.260.100,00 

   

 
3 ΑΣΑ (πληήξεζε ζρνιείσλ): 

        
60.400,00 

   

 
4 ΠΔΠ: 

          
2.200.000,00 

   

 
5 Π.Ο.Δ. ΠΔΠ: 

          
48.294,20 

   

 
6 Πξφγξακκα ΘΖΔΑ: 

         
148.000,00 

   

 
7 Π.Ο.Δ. ΘΖΔΑ: 

         
93.357,00 

   

 
8 Γεκνηηθφ ηακείν (ΓΣ)-Δ( 1068/80 ): 

       
332.000,00 
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9 ΤΠΔΓΓΑ 

          
604.000,00 

   

 
1
0 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
         

750.000,00 
   

 
1
1 

Τπ. Παηδείαο - ΟΚ 
         

1.026.812,00 
   

  ΤΝΟΛΟ: 6.576.963,20 
   

                   

Β1. ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 
      

                   

Β1.1. ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΡΓΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.733
6.0017 

πληήξεζε αγσγψλ νκβξίσλ - 
Αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο 2010 

          5.000,00             5.000,00 

2 
30.733
6.0018 

Δξγαζία "Καζαξηζκνχ θξεαηίσλ θαη ζραξψλ 
πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ζε πεξηνρέο ηνπ 
Γήκνπ Γαιαηζίνπ"  

          5.500,00             5.500,00 

3 
30.731
2.0001 

Αλαθαηαζθεπή ζπιιεθηήξησλ αγσγψλ 
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο  

    15.000,00                   15.000,00 

4 
30.731
2.0017 

"Καηαζθεπή αγσγψλ ζχλδεζεο αθηλήησλ κε ην 
δίθηπν Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Τδάησλ-
ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ .4" 

            45.000,00           45.000,00 

                   

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β1.1. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 
10.500,0

0 
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.500,00 
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Β1.2. ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.732
3.0026 

Καηαζθεπή  ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο θάδσλ 
απνξξηκάησλ,Δξγνιαβία 2010 

            20.000,00           20.000,00 

     
  

             

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β1.2. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

                   

Β1.3. ΔΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.732
2.0009 

Καηαζθεπή πιαηείαο κεηαμχ ησλ νδψλ 
Παξαδεηζίσλ - Ιέξαθνο - Κεληαχξνπ 

  
50.000,0

0 
30.000,00               

Θ
Δ


Β

Ώ


 

93.357,
00 

173.357,00 

2 
30.732
6.0007 

Αλάπιαζε λεζίδαο Λ. Βεηθνπ θαη 
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζην Γήκν Γαιαηζίνπ 

                750.000,00       750.000,00 

3 
30.732
3.0025 

Καηαζθεπή λεζίδσλ απνηκήζεσλ     25.000,00                   25.000,00 

4 
30.732
2.0019 

Καηαζθεπή πιαηείαο κεηαμχ ησλ νδψλ 
Δι.Βεληδέινπ, Λπθνχξγνπ, Ύδξαο θαη 
Απεηξάλζνπ 

        
280.000,0

0 
  20.000,00           300.000,00 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 
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5 
30.732
3.0029 

Αλάπιαζε - θαηαζθεπή δηθηχνπ πιαηεηψλ 
νδψλ ήπηαο θπθινθνξίαο θαη 
πνδειαηνδξφκσλλ ζην Γήκν Γαιαηζίνπ 

2.000.000,00   
560.000,0

0 
                  

2.560.000,0
0 

6 
30.732
2.0007 

Καηζθεπή πιαηείαο κεηαμχ ησλ νδψλ 
Ζξνδφηνπ - Φηινζέεο - Δπηδαχξνπ 

    6.000,00                   6.000,00 

                   

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   
ΤΝΟΛΟ Β1.3. ΜΔΡΟΤ: 2.000.000,00 

50.000,0
0 

621.000,0
0 

0,00 
280.000,0

0 
0,00 20.000,00 0,00 750.000,00 0,00 93.357,00 

3.814.357,0
0 

                   

Β1.4. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.731
1.0005 

Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 
ηνλ ζεηζκφ ηεο 7/9/1999 ζηελ αζβεζηνθάκελν 
πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ 51/Σ.98 ηνπ Γήκνπ 
Γαιαηζίνπ. 

200.000,00   
250.000,0

0 
              

Π
Β

Π
 

48.294,
20 

498.294,20 

2 
30.733
1.0014 

Αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ επεκβάζεσλ γηα 
ιφγνπο αζθαιείαο, πγηεηλήο θαη θαιχηεξεο 
ιεηηνπξγίαο ζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ 
Γήκνπ 

              
1.026.812,

00 
        

1.026.812,0
0 
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  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β1.4. ΜΔΡΟΤ: 200.000,00 0,00 
250.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.026.812,
00 

0,00 0,00 48.294,20 
1.525.106,2

0 

                   

Β1.5. ΔΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
35.733
6.0001 

πληήξεζε πξαζίλνπ - Δξγνιαβία 2010             190.000,00           190.000,00 

                   

   
      ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β1.5. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

                   

Β1.6. ΜΔΛΔΣΔ - ΑΠΟΣΤΠΧΔΙ     
  

     
  

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.741
1.0002 

΄΄Καηαζθεπή ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζε 
ηδηφθηεην νηθφπεδν επί ησλ νδψλ Ζληφρνπ-
Κνπληνπξηψηνπ-Βείθνπ,δηαρείξεζε θαη 
ιεηηνπξγία, ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ 
Ν.Αηηηθήο΄΄(Τπνπξφγξακκα 2: <<Σνπηθή 
Αλάπηπμε θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο>>, 
Μέηξν 2.1β:<<Τπνζηήξημε ηεο πξνζπκβαηηθήο 
δηαδηθαζίαο ησλ ζπκπξάμεσλ Ο.Σ.Α κε 
ηδηψηεο>>) 

  
98.000,0

0 
                    98.000,00 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 
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2 
30.741
2.0011 

χληαμε γεσινγηθήο κειέηεο γηα ηελ  
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρ. Γήκνπ Γαιαηζίνπ ζηελ 
νδφ Πξσηνπαπαδάθε (Σκήκα πεξηνρήο 
Αηηηθνχ Αιζνπο 

    8.500,00                   8.500,00 

3 
30.741
3.0017 

χληαμε ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ Έηνπο 2010             12.000,00           12.000,00 

                   

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β1.6. ΜΔΡΟΤ: 0,00 
98.000,0

0 
8.500,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.500,00 

                  
  

ΤΝΟΛΟ Β1 ΜΔΡΟΤ: 
  

2.200.000,00 
148.000,

00 
894.500,0

0 
0,00 

280.000,0
0 

10.500,0
0 

287.000,00 
1.026.812,

00 
750.000,00 0,00 141.651,20 

5.738.463,2
0 

     

 

             

Β2. ΝΔΑ ΔΡΓΑ 

                   

Β2.1. ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΡΓΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.731
2.0020 

Aλαγθαζηηθέο ζπλδέζεηο- Δξγνιαβία Α1         30.000,00               30.000,00 

2 
30.731
2.0018 

Καηαζθεπή αγσγψλ ζχλδεζεο αθηλήησλ κε ην 
δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ - Δξγνιαβία 
5 

            45.000,00           45.000,00 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 
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3 
30.733
6.0020 

Δξγαζία "Καζαξηζκνχ θξεαηίσλ θαη ζραξψλ 
πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ζε πεξηνρέο ηνπ 
Γήκνπ Γαιαηζίνπ"  

          
20.000,0

0 
            20.000,00 

4 
30.731
2.0019 

Καηαζθεπή - Αλαθαηαζθεπή θξεαηίσλ 
πδξνζπιινγήο ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ - 
Δξγνιαβία 2011  

          
23.500,0

0 
            23.500,00 

5 
30.733
6.0021 

πληήξεζε δηθηχνπ άξδεπζεο         25.000,00               25.000,00 

                   

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.1. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 
43.500,0

0 
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.500,00 

     
  

             

Β2.2. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΓΑ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
20.732
5.0002 

Ζιεθηξνθσηηζκφο παηδηθήο ραξάο νδνχ χξνπ         10.000,00               10.000,00 

                   

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.2. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

     
  

             

Β2.3. ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ            
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Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.733
4.0010 

πληήξεζε πεδνδξνκίσλ, θξαζπεδνξείζξσλ & 
πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ δεκνηηθψλ 
νδψλ 

        8.000,00   
 

          8.000,00 

2 
30.733
3.0018 

Γηαγξακκίζεηο δεκνηηθψλ νδψλ - Δξγνιαβία 
2011 

        10.000,00               10.000,00 

3 
30.733
3.0019 

Δπηζθεπή θζνξψλ νδνζηξψκαηνο (αζθαιηηθφ-
κπεηφλ) δηαθφξσλ νδψλ 

    12.000,00       
 

          12.000,00 

4 
30.733
3.0020 

πληήξεζε κε αζθαιηνηάπεηα δεκνηηθψλ 
νδψλ - Δξγνιαβία 2011 

    
100.000,0

0 
                  100.000,00 

5 
30.732
3.0030 

Αλαθαηαζθεπή αληηνιεζζεξψλ 
νδνζηξσκάησλ ζε δηάθνξνπο νδνχο - 
Δξγνιαβία 2011  

        
100.000,0

0 
              100.000,00 

     
  

             

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.2. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 
112.000,0

0 
0,00 

118.000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 

     
  

             

Β2.4. ΔΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 
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1 
30.733
2.0010 

πληήξεζε Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ (πιαηεηψλ 
θαη λεζίδσλ θ.ι.π) 

    12.000,00       
 

          12.000,00 

2 
30.733
6.0022 

πληήξεζε ζπληξηβαληψλ         15.000,00               15.000,00 

     
 

            
  

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.3. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 12.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 

     
  

             

Β2.5. ΔΡΓΑ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ - ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
30.733
2.0011 

πληήξεζε  παηδηθψλ ραξψλ θαη αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

    12.000,00                   12.000,00 

     
  

             

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.4. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 
12.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 

     
  

             

Β2.6. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 
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1 
30.733
1.0015 

πληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ     29.600,00 
60.400,0

0 
  

 
            90.000,00 

2 
30.733
1.0016 

πληήξεζε Γεκαξρηθνχ Καηαζηήκαηνο θαη 
ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 

    10.000,00                   10.000,00 

     
  

            
  

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.5. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 
39.600,0

0 
60.400,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100.000,0
0 

                   

Β2.7. ΔΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 

1 
35.733
6.0013 

πληήξεζε πξαζίλνπ - Δξγνιαβία 2011     
190.000,0

0 
                  190.000,00 

     
  

            
  

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.6. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 
190.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 

                   

Β2.8. ΜΔΛΔΣΔ - ΑΠΟΣΤΠΧΔΙ            

Α/Α ΚΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΔΠ 
ΘΖΔΑ

 
ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙ
ΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ. 

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ
 -ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡ
ΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙ
Ζ ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/
ΜΟ 
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1 
30.741
3.0019 

χληαμε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ Έηνπο  2011         12.000,00               12.000,00 

2 
30.741
2.0013 

χληαμε κεραλνιηθψλ κειεηψλ Έηνπο 2011         4.000,00               4.000,00 

3 
30.741
2.0014 

χληαμε Αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ Έηνπο  2011         5.000,00               5.000,00 

4 
30.741
3.0020 

Δπηθαηξνπνίεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο 
Γήκνπ Γαιαηζίνπ (Α' Φάζε) 

        
105.000,0

0 
              105.000,00 

                   

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

   ΤΝΟΛΟ Β2.7. ΜΔΡΟΤ: 0,00 0,00 0,00 0,00 
126.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 

      
                          

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

ΤΝΟΛΟ Β2 ΜΔΡΟΤ: 
 

0,00 0,00 
365.600,

00 
60.400,

00 
324.000,

00 
43.500,

00 
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

838.500,0
0 

      
                          

ΤΝΟΛΟ B ΜΔΡΟΤ: 
 

2.200.000,00 
148.000,

00 
1.260.100,

00 
60.400,0

0 
604.000,0

0 
54.000,0

0 
332.000,00 

1.026.812,
00 

750.000,00 0,00 141.651,20 
6.576.963,2

0 

       
                        

   
  ΠΔΠ ΘΖΔΑ ΑΣΑ 

ΑΣΑ 
Υ. 

ΤΠΔΓΓ
Α 

ΠΟΛ.    
ΠΡΟΣ 

ΓΖΜΟΣΙΚ
Ο 

ΣΑΜΔΙΟ- 
Δ.                

1068/80 

ΤΠ. 
ΠΑΙΓΔΙΑ 

-ΟΚ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ
Α 

ΓΑΝΔΙΑ Π.Ο.Δ. 

ΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΟΝ 

ΠΡΟΤΠ/Μ
Ο 

ΤΝΟΛΙΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2011  

2.200.000,00 
148.000,

00 
1.260.100,

00 
60.400,0

0 
604.000,0

0 
54.000,0

0 
332.000,00 

1.026.812,
00 

750.000,00 
#########

## 
141.651,20 

6.576.963,3
4 
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 
1 Γεκνηηθφ ηακείν (ΓΣ)- Δ.1068/80: 332.000,00 € 

   

 
2 Πξφγξακκα ΘΖΔΑ: 

 
148.000,00 € 

   

 
3 Π.Ο.Δ. ΘΖΔΑ: 

 
93.357,00 € 

   

 
4 ΑΣΑ: 

  
1.260.100,00 € 

   

 
5 ΑΣΑ (πληήξεζε ζρνιείσλ): 60.400,00 € 

   

 
6 ΤΠΔΓΓΑ 

     604.000,00 € 
   

 
7 Γάλεην: 

  
17.884.000,00 € 

   

 
8 Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

 
54.000,00 € 

   

 
9 ΠΔΠ: 

  
2.200.000,00 € 

   

 
1
0 

Π.Ο.Δ. ΠΔΠ: 
  

48.294,20 € 
   

 
1
1 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
 

750.000,00 € 
   

 
1
2 

Τπ. Παηδείαο - ΟΚ 
 

1.026.812,00 € 
   

    ΤΝΟΛΟ: 24.460.963,20       
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2.2.2.2 Γπαζηηπιόηηηερ Κοινωνικών Τπηπεζιών και Τπηπεζιών Παιδείαρ, Πολιηιζμού και 
Αθληηιζμού 
 

Αζιεηηζκφο 

Σν θαινθαέξη ηνπ 2011 δηνξγαλψζεθε απφ ην Αεκνηηθφ Γπκλαζηάξην γηα ηΫηαξηε θνξΪ αζιεηηθφ πξφγξακκα 
CAMP ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Ώζιεηηθνχ ΚΫληξνπ ηνπ Αάκνπ. Σν CAMP απεπζπλφηαλ ζε παηδηΪ ειηθέαο 7 
Ϋσο 12 εηψλ. Σν CAMP εέρε κνξθά θαηαζθελσηηθνχ πξνγξΪκκαηνο. Δ δηΪξθεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο άηαλ 2 
πεξένδνη ησλ 10 εκεξψλ θαη μεθηλνχζε απφ ηηο 8 ην πξσέ κΫρξη ηηο 4 ην απφγεπκα θαη εέρε λα θΪλεη κε ηελ 
θαζεκεξηλά απαζρφιεζε κε αζιεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηνρά ζε φια ηα αζιάκαηα. Σα παηδηΪ πνπ 
ζπκκεηεέραλ άηαλ αζθαιηζκΫλα θαη ν Αάκνο θΪιππηε θαη ηελ δηαηξνθά ηνπο. πκκεηεέραλ ζπλνιηθΪ 420 
παηδηΪ εθ ησλ νπνέσλ ην 90% άηαλ παηδηΪ απφ ην ΓαιΪηζη, θαη ε ζπκκεηνρά ζην CAMP θφζηηδε 50 Βπξψ. 

ΠΫξα απφ ηνλ κεγΪιν αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ζε παηδηΪ (πεξέπνπ 900 παηδηΪ) εμέζνπ κεγΪινο άηαλ θαη ν 
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ππνζηάξημαλ θαη νξγΪλσζαλ ην CAMP πνπ Ϊγγηδε ηα 42 Ϊηνκα εθ ησλ νπνέσλ νη 
25 άηαλ γπκλαζηΫο θαη νη 15 βνεζεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο, γξακκαηεέο, θαζαξέζηξηεο). 

Σν Αεκνηηθφ Γπκλαζηάξην δηαζΫηεη παηδηθΫο Ώθαδεκέεο αζιεηηζκνχ .γηα ηελ πξναγσγά θαη πξνψζεζε ηνπ 
αζιεηηζκνχ. πγθεθξηκΫλα δηαζΫηεη κέα αθαδεκέα θνιχκβεζεο , κέα αθαδεκέα ηΫληο θαη κέα νκΪδα ζηέβνπ. 

Οη αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο εέλαη αλνηρηΫο θαη ειεχζεξεο γηα ην θνηλφ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ψξεο κε εμαέξεζε ην 
θνιπκβεηάξην θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ ηΫληο φπνπ ππΪξρεη κηα ζπκβνιηθά ζπλδξνκά. 

Βπέζεο πξνσζεέηαη θαη ν Μαδηθφο Λατθφο Ώζιεηηζκφο θαη εληζρχνληαη νηθνλνκηθΪ νη αζιεηηθνέ ζχιινγνη ηνπ 
Γαιαηζένπ απφ ηνλ Αάκν. 

Σν Αεκνηηθφ Γπκλαζηάξην εληζρχεη ηνλ Ώζιεηηζκφ ησλ ΏΜΒΏ. ηνλ Αάκν Γαιαηζένπ ππΪξρεη αζιεηηθφο 
χιινγνο ΏΜΒΏ, κε ηελ επσλπκέα «ΏΜΒΏ ΓΏΛΏΣΕΟΤ». Σν Αεκνηηθφ Γπκλαζηάξην ζηεξέδεη ηελ 
πξνζπΪζεηΪ κε πΫληε γπκλαζηΫο απφ ηνλ «Μαδηθφ Ώζιεηηζκφ». 

Πνιηηηζκφο 

Σα ζηΫθηα Νενιαέαο ηνπ Αάκνπ πξνσζνχλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγηθά απαζρφιεζε ηφζν ζηνπο λΫνπο 
φζν θαη ζηνπο ελάιηθνπο ηνπ Αάκνπ. πγθεθξηκΫλα ηα ζηΫθηα Νενιαέαο δηαζΫηνπλ ηκάκαηα Γσγξαθηθάο, 
Φσηνγξαθέαο, Κεξακηθάο, Κνζκάκαηνο, Μνπζηθάο, ΘεΪηξνπ θαη Υνξνχ. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο δεκφηεο 
κπνξεέ λα αζρνιεζεέ κε κέα ά θαη παξαπΪλσ απφ ηηο αλσηΫξσ δξαζηεξηφηεηεο εληειψο δσξεΪλ. 

Βπέζεο πξΫπεη λα ζεκεησζεέ ην πξφγξακκα δεκηνπξγηθάο απαζρφιεζεο πνπ πξνζθΫξνπλ ηα ηΫθηα 
Νενιαέαο ζηνπο καζεηΫο ηνπ Γαιαηζένπ. Δ δεκηνπξγηθά απαζρφιεζε μεθηλΪεη κεηΪ ην θιεέζηκν ησλ ζρνιεέσλ 
απφ ηηο 15 Ενπλένπ κΫρξη ηα ηΫιε Ενπιένπ θαη ηα παηδηΪ απαζρνινχληαη κε δεκηνπξγηθφ παηρλέδη. 

Οη εθδειψζεηο ηεο ΚαζαξΪο ΑεπηΫξαο ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο ζην Άιζνο ΐεΎθνπ θαη ζπγθεληξψλνπλ θφζκν 
απφ φιεο ηεο πεξηνρΫο ηεο Ώζάλαο. 

Σν «Πνιηηηζηηθφ Καινθαέξη» εέλαη ην θαινθαηξηλφ θεζηηβΪι ηνπ Αάκνπ ην νπνέν δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ 
Πνιηηηζηηθφ θαη Ώζιεηηθφ Οξγαληζκφ. ην πξφγξακκα ηνπ θεζηηβΪι ζπκκεηΫρνπλ γλσζηνέ θαιιηηΫρλεο θαη 
ζράκαηα, θαη ηαπηφρξνλα εκπινπηέδεηαη θαη απφ εζσηεξηθΫο παξαγσγΫο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΚΫληξνπ ηνπ 
Αάκνπ. Οη εζσηεξηθΫο απηΫο παξαγσγΫο εέλαη δεκηνπξγέεο 

 

ηεο Αεκνηηθάο ΟκΪδαο Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, ηεο Θεαηξηθάο ΟκΪδαο, ηεο Μνπζηθάο ΟκΪδαο θαη ηεο 
Αεκνηηθάο ΟκΪδαο, πνπ αλάθνπλ ζην Πλεπκαηηθφ ΚΫληξν. 

Βπέζεο πξνσζνχληαη θαη ζπλεξγαζέεο ά θαη παξαγσγΫο κε ηνπηθΪ ζπγθξνηάκαηα θαη πνιηηηζηηθΪ ζράκαηα 
ψζηε λα ζπκκεηΪζρνπλ ζηηο ηνπηθΫο εθδειψζεηο. 

Ο Πνιηηηζηηθφο θαη Ώζιεηηθφο Οξγαληζκφο δηνξγαλψλεη θαη πνιιΫο Ϊιιεο εθδειψζεηο φπσο εθζΫζεηο 
δσγξαθηθάο, δηαιΫμεηο, νκηιέεο. 
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ΚΑΠΖ  

Σα ΚΏΠΔ ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1989 απνηειψληαο ην ζεκαληηθφηεξν ζεζκφ παξνράο 
πξσηνβΪζκησλ ππεξεζηψλ πγεέαο θαη ςπρνθνηλσληθάο ππνζηάξημεο ζην Αάκν Γαιαηζένπ.  

άκεξα, ιεηηνπξγνχλ 4 νινθιεξσκΫλεο δνκΫο ΚΏΠΔ πνπ θαιχπηνπλ γεσγξαθηθΪ φιεο ηηο  γεηηνληΫο ηνπ 
Γαιαηζένπ θαη εμππεξεηνχλ πΪλσ απφ 4.500 εγγεγξακκΫλα κΫιε. 

ΏξρηθΪ ιεηηνχξγεζαλ σο ΑνκΫο  παξνράο πξσηνβΪζκησλ ππεξεζηψλ πγεέαο θαη θνηλσληθάο θξνληέδαο κε 
«ζηφρν λα  θξαηάζνπλ ηνλ ειηθησκΫλν ελεξγφ, απηφλνκν θαη ηζφηηκν ζηελ θνηλφηεηα». άκεξα Ϋρνπλ εμειηρζεέ 
ζε δνκΫο νινθιεξσκΫλεο θξνληέδαο παξΫρνληαο ππεξεζέεο Κνηλσληθάο Βξγαζέαο, Αεκηνπξγηθάο 
Ώπαζρφιεζεο, Βξγνζεξαπεέαο, ΠξσηνβΪζκηαο Τγεέαο, Φπζηθνζεξαπεέαο, Οηθνγελεηαθάο ΐνάζεηαο   

ΐαζηθά επηδέσμε, ησλ αλαπηπζζφκελσλ απφ ηηο ππεξεζέεο ηνπ ΚΏΠΔ, δξΪζεσλ  εέλαη ε ελεξγά ζπκκεηνρά 
ησλ κειψλ καο ζε δξαζηεξηφηεηεο εζηηαζκΫλεο ζηελ επαλαδξαζηεξηνπνέεζε ηνπο, ηελ θνηλσληθά ζπκκεηνρά, 
ηελ εκςχρσζε, ηελ θαιιηΫξγεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ, ηελ αλΪπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πλεχκαηνο θαη 
ηΫινο ηελ δεκηνπξγέα αηζζάκαηνο ηθαλνπνέεζεο θαη πξνζθνξΪο. ΒπηπιΫνλ, ηα ηειεπηαέα ρξφληα κε ηελ 
παξΪηαζε ηνπ ρξφλνπ δσάο, ηα κΫιε ηνπ ΚΏΠΔ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιέεο γηα ηελ πξνψζεζε ζεκαληηθψλ 
θνηλσληθψλ ζθνπψλ.  

Βνήζεηα ζην πίηη 

Δ Ανκά ΐνάζεηα ζην πέηη ιεηηνπξγεέ ζην Αάκν Γαιαηζένπ απφ ην 2004 θαη πξνζθΫξεη ππεξεζέεο 
πξσηνβΪζκηαο θνηλσληθάο θξνληέδαο Ϋσο θαη ζάκεξα. ηειερψλεηαη απφ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ, Ννζειεχηξηα, 
Οηθνγελεηαθά ΤπΪιιειν θαη Αηνηθεηηθά ΤπΪιιειν. Δ Ανκά εμππεξεηεέ 80 σθεινχκελνπο, ειηθησκΫλνπο θαη 
Ϊηνκα κε αλαπεξέα. Σν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Βπξσπαηθά Έλσζε θαη Βζληθνχο Πφξνπο 
ζην πιαέζην ηεο δξΪζεο « Βλαξκφληζε νηθνγελεηαθάο θαη επαγγεικαηηθάο δσάο κΫζσ παξνράο θαη΄νέθνλ 
ππεξεζηψλ θξνληέδαο ζε εμαξηψκελα κΫιε ησλ νηθνγελεηψλ αλΫξγσλ θαη αλαγλσξηζκΫλα επαπεηινχκελσλ 
κε αλεξγέα εξγαδνκΫλσλ πνπ σθεινχληαη απφ ελεξγεηηθΫο πνιηηηθΫο απαζρφιεζεο. 

Παηδηθνί Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί  

ην Αάκν ιεηηνπξγνχλ 6 Παηδηθνέ ηαζκνέ θαη 1 ΐξεθνλεπηαθφο ηαζκφο. Σα εγγεγξακκΫλα παηδηΪ ηνπ 2011 
εέλαη 480.  

Οη Παηδηθνέ ηαζκνέ εθαξκφδνπλ παηδαγσγηθφ πξφγξακκα πξνζαξκνζκΫλν ζηηο αλΪγθεο ησλ παηδηψλ. 
Οιφθιεξν ην πξφγξακκα εξγαζέαο ησλ Παηδηθψλ θαη ΐξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ζηνρεχεη ζηελ ππνζηάξημε 
ηεο νιφπιεπξεο αλΪπηπμεο ησλ δπλαηνηάησλ φισλ ησλ παηδηψλ, ζην λα κΪζνπλ λα ζπλππΪξρνπλ, λα 
επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγΪδνληαη κΫζα ζε Ϋλα νξγαλσκΫλν καζεζηαθφ πεξηβΪιινλ ην νπνέν πξνσζεέ ηελ 
αλΪπηπμε ηεο απηνλνκέαο ηνπο. Ώθνινπζεέηαη Ϋλα επΫιηθην πξφγξακκα, πνπ ιακβΪλεη ππφςηλ ηνπ ηα 
ελδηαθΫξνληα θαη ηηο αλΪγθεο ησλ παηδηψλ θαη ηνπο δέλεη επθαηξέεο λα εθθξΪζνπλ ηδΫεο θαη ζπλαηζζάκαηα κε 
πνιινχο ηξφπνπο φπσο ην παηρλέδη, ην ζΫαηξν, ε θέλεζε, ε κνπζηθά, ηα εηθαζηηθΪ. ΒλδεηθηηθΫο 
δξαζηεξηφηεηεο: νξγαλσκΫλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηΪμε (καζεηηθΫο Ϋλλνηεο, πεξηβαιινληηθά εθπαέδεπζε, 
θνπθινζΫαηξν, θιπ), επηζθΫςεηο ζε κνπζεέα θ.α ρψξνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε βησκαηηθψλ θ.α 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ.  

ηα πιαέζηα ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο:  

 ΑηνξγΪλσζε εθδειψζεσλ (Υξηζηνχγελλα, ΒζληθΫο ΒνξηΫο θιπ) κε ζθνπφ ηεο αμηνπνέεζε ησλ 
ηθαλνηάησλ θαη ηελ θνηλσληθνπνέεζε ησλ παηδηψλ.  

 Πξφγξακκα κνπζηθνθηλεηηθάο αγσγάο – ξπζκηθάο γπκλαζηηθάο  

 Γηα νπνηαδάπνηε πξνβιάκαηα θνηλσληθάο θχζεο, ππΪξρεη ςπρνθνηλσληθά ζηάξημε απφ ηελ 
Κνηλσληθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ. 

 Εαηξηθά παξαθνινχζεζε απφ παηδέαηξν.  

 Σν εκεξάζην δηαηηνιφγην ησλ λεπέσλ ζπληΪζζεηαη απφ δηαηηνιφγν-δηαηξνθνιφγν 
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Κνηλσληθή Τπεξεζία 

Δ Κνηλσληθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ Ϋρεη αλαπηχμεη Ϋλα κεγΪιν εχξνο Κνηλσληθψλ δξαζηεξηνηάησλ κε ζηφρν 
ηελ θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά ππνζηάξημε ηνπ πνιέηε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ αζζελΫζηεξσλ θνηλσληθψλ 
νκΪδσλ θαη αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

 

Δ Κνηλσληθά Τπεξεζέα ιεηηνπξγεέ ηνπο παξαθΪησ ηνκεέο: 

 Σομέαρ Κοινυνικήρ Τποζηήπιξηρ Μέπιμναρ και Ανάπηςξηρ 

Ο ΣνκΫαο Κνηλσληθάο Τπνζηάξημεο παξΫρεη θνηλσληθά θξνληέδα - -ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο ζηνπο πνιέηεο, 
θαη παξΪιιεια πινπνηεέ πξνγξΪκκαηα  Κνηλσληθά; Πξφλνηαο (πξφγξακκα νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο απφξσλ- 
Λεηηνπξγέα «ΣΡΏΠΒΓΏ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΏΛΛΔΛΒΓΓΤΔ», Πξφγξακκα ζέηηζεο- λΫεο αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα 
κε ην λΫν λνκνζρΫδην ΚΏΛΛΕΚΡΏΣΔ :επηδφκαηα Ώ.κε  Ώ.) 

Πξαγκαηνπνηεέ εθπαέδεπζε εζεινληψλ ζε ζΫκαηα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, Παξνρά Κνηλσληθάο Φξνληέδαο θαη 
Κνηλσληθάο Πξφλνηαο. Αεκηνπξγεέ: 

 νκΪδεο εθπαέδεπζεο γνλΫσλ παηδηψλ ζρνιηθάο ειηθέαο 

 νκΪδεο ππνζηάξημεο θξνληηζηψλ γηα πΪζρνληεο ΏιηζρΪτκεξ 

Βπέζεο δηνξγαλψλεη επηζηεκνληθΫο δηαιΫμεηο, αμηνπνηεέ ην δέθηπν ησλ εζεινληψλ. 

 ςμβοςλεςηικόρ ηαθμόρ Οικογένειαρ 

Ο ηαζκφο παξΫρεη ππεξεζέεο ζηάξημεο γηα ην παηδέ θαη ηελ νηθνγΫλεηα. Ο ζηαζκφο πξνιακβΪλεη, αμηνινγεέ 
θαη επεκβαέλεη κε ηελ θαηΪιιειε ζεξαπεπηηθά παξΫκβαζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηεπηζηεκνληθά νκΪδα ηνπ 
ηαζκνχ απαξηέδεηαη απφ δηεπηζηεκνληθά νκΪδα πνπ απαξηέδεηαη απφ Παηδνςπρέαηξν, Παηδνςπρνιφγν, 
Βξγνζεξαπεχηξηα, Λνγνζεξαπεχηξηα θαη Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ. 

Σομέαρ Φςσολογικήρ Τποζηήπιξηρ 

Ο ηνκΫαο πξνζθΫξεη αηνκηθά ζπκβνπιεπηηθά θαη δηνξγαλψλεη νκηιέεο πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψζεη θαη λα 
επαηζζεηνπνηάζεη ηνπο δεκφηεο ζε ζΫκαηα ςπρηθάο πγεέαο. Βπέζεο ζπλεξγΪδεηαη κε δηΪθνξνπο δεκφζηνπο 
θνξεέο θαη ππεξεζέεο ςπρηθάο πγεέαο Ϋηζη ψζηε λα αληαπεμΫιζεη θαη λα εμππεξεηάζεη θαιχηεξα ηηο αλΪγθεο 
ησλ δεκνηψλ. 

Γημοηικό ςμβοςλεςηικό Ιαηπείο 

Σν Αεκνηηθφ Εαηξεέν παξΫρεη δσξεΪλ ζπκβνπιεπηηθΫο θαη πξνιεπηηθΫο ππεξεζέεο πγεέαο ζηνπο θαηνέθνπο ηνπ 
Αάκνπ. ε επέπεδν πξσηνβΪζκηαο πεξέζαιςεο ην Αεκνηηθφ Εαηξεέν πξνζθΫξεη ππεξεζέεο αηνκηθάο 
παξαθνινχζεζεο θαη επαλειΫγρνπ, θαζψο θαη παξνρά Ώ' ΐνεζεηψλ ζε απιΪ πεξηζηαηηθΪ. 

Σομέαρ Ππόλητηρ και Αγυγήρ Τγείαρ  

ε επέπεδν πξφιεςεο θαη αγσγάο ην Αεκνηηθφ Εαηξεέν δηνξγαλψλεη νκηιέεο ελεκΫξσζεο ησλ πνιηηψλ ζε 
ζΫκαηα πγεέαο θαη εθαξκφδεη πξνγξΪκκαηα πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ πγεέαο ζε ζπλεξγαζέα κε δηΪθνξνπο 
ηαηξνθνηλσληθνχο θνξεέο. 

ΠαξΫρεη επέζεο ζπκβνπιεπηηθά ελεκΫξσζε ζε ζΫκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνσζεέ 
πξνγξΪκκαηα πγεέαο ζηα ρνιεέα θαη ηνπο Παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο πφιεο. 

Έρεη επέζεο δεκηνπξγάζεη θαη ιεηηνπξγεέ ΣξΪπεδα Ώέκαηνο θαη πξνσζεέ ηελ εζεινληηθά Ώηκνδνζέα. 

Σομέαρ Γημόζιαρ Τγιεινήρ 

Ο ΣνκΫαο Αεκφζηαο Τγηεηλάο ζρεδηΪδεη θαη πινπνηεέ πξνγξΪκκαηα βειηέσζεο ηεο πγεέαο ηεο Πφιεο θαη ηεο 
πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

ηα πιαέζηα ηνπ ΝΫνπ Νφκνπ ΚαιιηθξΪηε (Ν.3852/2010), ζηα πιαέζηα ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο ζα 
ιεηηνπξγνχλ νη παξαθΪησ ηνκεέο πνπ άδε ιεηηνπξγνχλ ζην Αάκν  

Βπέζεο ζην Αάκν ιεηηνπξγεέ 
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Γξαθείν Γπλαηθείωλ Θεκάηωλ κε αληηθείκελν ηε ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθά θαη κειΫηε ησλ πξνβιεκΪησλ 
ησλ γπλαηθψλ ηνπ Αάκνπ καο, ηελ εμεηδηθεπκΫλε πιεξνθφξεζε θαη ελεκΫξσζε αλαθνξηθΪ κε ηα θνηλσληθΪ 
δηθαηψκαηα, ηελ νηθνγΫλεηα, ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θαηΪξηηζε θ.ι.π, - ηε 
δηθηχσζε θαη δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ θαη θνξΫσλ κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγά θαηλνηφκσλ 
πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ηε δηνξγΪλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, εκεξέδσλ/ζπλεδξέσλ, 
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη ζεκηλαξέσλ ζε ζΫκαηα θαθνπνέεζεο/πξφιεςεο ηεο βέαο, πγεέαο, 
γπλαηθεέαο απαζρφιεζεο θαη πνιηηηθψλ έζσλ επθαηξηψλ θιπ 

2.2.2.3 Γπαζηηπιόηηηερ Τπηπεζιών Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ και Απαζσόληζηρ  
 

 Γξαθείν Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε 

Ο Αάκνο Γαιαηζένπ, Ϋρεη ζεκαληηθά ζπκβνιά ζηελ κεέσζε ηεο αλεξγέαο κΫζσ ηνπ Γξαθεένπ Πξνψζεζεο 
ζηελ Ώπαζρφιεζε. πγθεθξηκΫλα, ηα Γξαθεέν Ϋρεη σο ζθνπφ ηελ ελεκΫξσζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 
αλΫξγσλ πνιηηψλ ηνπ Αάκνπ, ζε ζΫζεηο εξγαζέαο ζηνλ Εδησηηθφ ηνκΫα. Βπέζεο ην Γξαθεέν πξνσζεέ θαη ηηο 
επαθΫο κε ηελ Εδησηηθά πξσηνβνπιέα ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαζέεο. Σν Γξαθεέν 
ιεηηνπξγεέ θαη σο Γξαθεέν Αηαζχλδεζεο. 
Σν Γξαθεέν Πξνψζεζεο ζηελ Ώπαζρφιεζε Ϋρεη ζεκαληηθά ζπκβνιά ζηελ κεέσζε ηεο αλεξγέαο ηνπ Αάκνπ. 

 

2.2.3 Αλζξψπηλν δπλακηθφ & Τιηθνηερληθή ππνδνκή  
 

2.2.3.1 Ανθπώπινο Γςναμικό 
 

Ώθνινπζεέ πέλαθαο κε ην Πξνζσπηθφ κε θαηεγνξηνπνέεζε ρΫζεο Βξγαζέαο, Ώληηθεέκελν ΘΫζεο θαη ΚιΪδνο 
Βμεηδέθεπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο Τπεξεζέεο ηνπ Αάκνπ, φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ ηνπ Αάκνπ (ΠΑ 50/2001). 

3.1.ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΑΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ  
 ΚΛΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΔΧΝ 
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ 

ΠΒ1 Αηνηθεηηθνχ 15 4 11 

ΠΒ Οηθνλνκηθνχ Λνγηζηηθνχ 6 3 3 

ΠΒ1 Αηνηθεηηθψλ (Κνηλσληνιφγνο) - - 1 

ΠΒ1 Αηνηθεηηθψλ (ΜΫζσλ Μαδηθάο 
Βπηθνηλσλέαο) 

1 - 1 

ΠΒ3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 2 1  
ΠΡΟΚΤΡΔΥΘΒΕΏ 

1 

ΠΒ Υσξνηαθηψλ Μεραληθψλ 1 - 1 

ΠΒ4 Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 1 - 1 

ΠΒ5 Μεραλνιφγσλ/Διεθηξνιφγσλ Μερ. - - - 

ΠΒ Μεραληθψλ παξαγσγάο θαη 
Αηνέθεζεο 

- - 1 

ΠΒ6 ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ 2 1 1 

ΠΒ7 Υεκηθψλ Μεραληθψλ 
(Πεξηβαιινληνιφγσλ) 

- - 1 

ΠΒ9 Γεσπφλσλ 1 1 - 
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ΠΒ11 Πιεξνθνξηθάο 1 - 1 

ΠΒ15 Εαηξφο Βξγαζέαο - - - 

ΠΒ18 Αηεθπεξαέσζε Πνιηηψλ 4 - 4 

ΠΒ23 Βηδηθφ Πξνζσπηθφ 4 - 4 

 

3.2.ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ  
 ΚΛΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΔΧΝ 
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ 

ΣΒ2 Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 1 - 1 

ΣΒ3 Σερλνιφγσλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 5 3 (1ΘΒΔ 
ΠΡΟΚΤΡΔΥΘΒΕΏ) 

2 

ΣΒ4 Σερλ. Μεραλ. ά Διεθηξνι. Μερ. 1 - 1 

ΣΒ5 Σερλ. ΣνπνγξΪθσλ Μερ. 1 - 1 

ΣΒ6 Βπηζθεπηξηψλ Ώδειθψλ - - - 

ΣΒ8 Ώδειθψλ Ννζνθφκσλ - - - 

ΣΒ13 Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο 1 - 1 

ΣΒ17 Αηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 3 1 2 

ΣΒ18 Βξγνζεξαπεπηψλ - - - 

ΣΒ19 Πιεξνθνξηθάο 1 1  
ΠΡΟΚΤΡΔΥΘΒΕΏ 

- 

ΣΒ11 Βπφπηεο Τγεέαο 1 - 1 

ΣΒ22 Αηνέθεζε ΜνλΪδσλ Σ.Ώ. 5 3 2 

ΣΒ23 Βηδηθφ Πξνζσπηθφ 2 - 2 

 

3.3.ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ  
 ΚΛΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΔΧΝ 
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ 

ΑΒ1 Αηνηθεηηθψλ 40 6 34 

ΑΒ2 Βπνπηψλ Καζαξηφηεηαο 2 1 1 

ΑΒ5 Ανκηθψλ Έξγσλ 4 3 1 

ΑΒ6 ρεδηαζηψλ 2 2 - 

ΑΒ18 Αηεθπεξαέσζε Πνιηηψλ 5 - 5 (1 ΘΒΔ  
ΏΝΒΩ ΏΠΟΑΟΥΧΝ) 

ΑΒ23 Βηδηθνχ Πξνζσπηθνχ 12 - 12 

ΑΒ24 Διεθηξνιφγσλ 4 2 (1 ΘΒΔ 

ΠΡΟΚΤΡΔΥΘΒΕΏ) 

2 

ΑΒ26 Μεραλνηερληηψλ Ώπη/ησλ 2 2 1 

ΑΒ27 Διεθηξνηερληθψλ Ώπη/ησλ 1 1 - 

ΑΒ28 Υεηξηζηψλ ΜεραλεκΪησλ Έξγσλ 5 3 (2 ΘΒΒΕ 

ΠΡΟΚΤΡΔΥΘΒΕΒ) 
2 

ΑΒ29 Οδεγψλ Ώπη/ησλ 46 22 24 

ΑΒ30 Σερληηψλ 20 9 (2 ΘΒΒΕ 11 
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ΠΡΟΚΤΡΔΥΘΒΕΒ) 

ΑΒ35 Κεπνπξψλ 26 20 6 

 

3.4.ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ  
 ΚΛΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΔΧΝ 
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ 

ΤΒ1 Κιεηάξσλ- Θπξσξψλ 4 - 4 

ΤΒ2 Βπηζηαηψλ Καζαξηφηεηαο 4 - 4 

ΤΒ16 Βξγαηψλ Γεληθψλ Καζεθφλησλ - - - 

ΤΒ16 Βξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 68 49 68 

ΤΒ16 Βξγαηψλ Κάπσλ 20 17 3 

ΤΒ16 Βξγαηψλ Φπιαθψλ Παηδηθψλ Υαξψλ 12 7 5 

ΤΒ16 Βξγαηψλ Καζαξηφηεηαο Βζσηεξηθψλ 
Υψξσλ 

9 2 7 

ΤΒ16 Βξγαηψλ, ΦπιΪθσλ- ΝπρηνθπιΪθσλ 17 8 9 

ΤΒ16 Βξγαηψλ Έξγσλ 5 5 - 

ΤΒ ρνιηθψλ ΦπιΪθσλ 20 20 - 

Πίλαθαο 35 πλνιηθφο Αξηζκφο Απαζρνινχκελσλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αλά 
Δηδηθφηεηα 

ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΧΝ 

Πνιηηηθνέ Μεραληθνέ 3 

ΏξρηηΫθηνλαο 2 

Μεραλνιφγνο Μερ/θφο 1 

Σερλνι. Πνι. Μερ/θφο 1 

Μεραλνηερλέηεο Ώπη/ησλ 1 (ππφ ζπληαμηνδφηεζε) 

Οδεγνέ 1 (ππφ ζπληαμηνδφηεζε) 

Σερλέηεο 4 (ππφ ζπληαμηνδφηεζε) 

ΒξγΪηεο Καζ/ηνο 1 

ΒξγΪηεο Κάπσλ 2 

ΠΒ Πξνγξακκαηηζηάο 1 

Γπκλαζηάο 1 

ρνιηθνέ Φχιαθεο 15 

Αηνηθεηηθφο 2 

Λνγηζηάο ΣΒ 1 

ρνιηθΫο Καζαξέζηξηεο 19 

ΤΝΟΛΟ 55 
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Πίλαθαο 36 πξνζσξηλέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ  
 

Ώθνινπζνχλ πέλαθεο αλΪ εηδηθφηεηα, αξηζκφ εξγαδνκΫλσλ θαη ζρΫζε εξγαζέαο αλΪ ππεξεζέα, γηα ην 
πθηζηΪκελν πξνζσπηθφ: 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝ

ΧΝ 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 

ΠΒ ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΠΒ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΏ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΠΒ ΣΟΠΟΓΡΏΦΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΠΒ ΓΒΧΠΟΝΟ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΣΒ ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 2 ΜΟΝΕΜΟ 

ΣΒ ΣΟΠΟΓΡΏΦΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΥΒΑΕΏΣΔ - ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΟ 2 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΔΛΒΚΣΡΟΣΒΥΝΕΣΔ ΏΤΣ/ΣΧΝ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΣΒΥΝΕΣΔ 11 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΑΒΝΑΡΟΚΔΠΟΤΡΟ/ΑΒΝΑΡΟΚΟΜΟ/ΚΔΠΟΤΡΟ 6 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΒΡΓΏΣΧΝ ΚΔΠΧΝ /ΑΒΝΑΡΟΣΟΕΥΕΧΝ 3 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΟΑΔΓΟ ΏΤΣΟΚΕΝΔΣΧΝ 24 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΥΒΕΡΕΣΔ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ ΒΡΓΟΤ 2 ΜΟΝΕΜΟ 

ΤΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΒΡΓ. ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ ΒΞ/ΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 68 ΜΟΝΕΜΟ 

ΤΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΒΡΓ. ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ Β/ΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 7 ΜΟΝΕΜΟ 

ΤΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΚΏΘ/ΣΏ-θΤΛΏΚΧΝ ΠΏΕΑΕΚΧΝ ΥΏΡΧΝ 5 ΜΟΝΕΜΟ 

ΤΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΒΡΓΏΣΧΝ ΦΤΛΏΚΧΝ ΝΤΥΣΟΦΤΛΏΚΧΝ 9 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΒΠΟΠΣΔ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΤΒ ΚΛΔΣΔΡΏ-ΘΤΡΧΡΟ-ΓΒΝΕΚΏ ΚΏΘΔΚΟΝΣΏ 4 ΜΟΝΕΜΟ 

ΤΒ ΒΠΕΣΏΣΔ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ 4 ΜΟΝΕΜΟ 

ΠΒ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΣΧΝ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΠΒ ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 3 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΠΒ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΏ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 2 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΠΒ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΣΒ ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΑΒ ΜΔΥΏΝΟΣΒΥΝΕΣΔ ΏΤΣΟΚΕΝΔΣΧΝ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  
(ΤΠΟ ΤΝΣΏΞΕΟΑΟΣΔΔ) 
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ΑΒ ΣΒΥΝΕΣΔ 4 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  
(ΤΠΟ ΤΝΣΏΞΕΟΑΟΣΔΔ) 

ΑΒ ΟΑΔΓΧΝ ΏΤΣΟΚΕΝΔΣΧΝ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  
(ΤΠΟ ΤΝΣΏΞΕΟΑΟΣΔΔ) 

ΤΒ ΒΡΓΏΣΧΝ ΦΤΛΏΚΧΝ ΝΤΥΣΟΦΤΛΏΚΧΝ - ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΤΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ ΒΞΧΣΒΡΕΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΤΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ ΦΤΛΏΚΧΝ ΠΏΕΑΕΚΧΝ ΥΏΡΧΝ - ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΤΒ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΒΡΓΏΣΧΝ ΚΔΠΧΝ/ΑΒΝΑΡ. 2 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΠΒ ΓΤΜΝΏΣΧΝ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΥΟΛΕΚΟΕ ΦΤΛΏΚΒ 15 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΥΟΛΕΚΒ ΚΏΘΏΡΕΣΡΕΒ 19 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Πίλαθαο 37 Πξνζσπηθφ Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 

ΠΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ 12 ΜΟΝΕΜΟ 

ΠΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΣΒ ΑΕΟΕΚΔΔ ΜΟΝΏΑΧΝ ΏΤΣΟΑΕΟΕΚΔΔ 2 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ 34 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ 2 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Πίλαθαο 38 Πξνζσπηθφ Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
 

ΤΠΏΛΛΔΛΟΕ ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ ΏΡΕΘΜΟ 
ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ 

ΥΒΔ ΒΡΓΏΕΏ 

ΠΒ ΑΕΒΚΠΒΡΏΕΧΔ ΠΟΛΕΣΧΝ 4 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΑΕΒΚΠΒΡΏΕΧΔ ΠΟΛΕΣΧΝ 5 (1 ΏΑΒΕΏ  

ΏΝΒΤ ΏΠΟΑΟΥΧΝ) 

ΜΟΝΕΜΟ 

Πίλαθαο 39 Πξνζσπηθφ Γηεχζπλζεο ΚΔΠ 
 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 

ΠΒ ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΏΣΤΝΟΜΕΏ 4 ΜΟΝΕΜΟ 

ΣΒ ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΏΣΤΝΟΜΕΏ 2 ΜΟΝΕΜΟ 

ΑΒ ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΏΣΤΝΟΜΕΏ 12 ΜΟΝΕΜΟ 

Πίλαθαο 40 Πξνζσπηθφ Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
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ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 

ΠΒ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟΤ/ΛΟΓΕΣΕΚΟΤ 3 (1 ΏΑΒΕΏ 

ΏΝΒΤ ΏΠΟΑΟΥΧΝ) 

ΜΟΝΕΜΟ 

ΣΒ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟΤ/ΛΟΓΕΣΕΚΟΤ 2 ΜΟΝΕΜΟ 

ΣΒ ΛΟΓΕΣΕΚΟΤ 1 ΏΟΡΕΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Πίλαθαο 41 Πξνζσπηθφ Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔ 

ΝΧΝ 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΒ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΛΒΕΣΟΤΡΓΧΝ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

ΣΒ ΒΠΟΠΣΧΝ ΑΔΜΟΕΏ ΤΓΒΕΏ 1 ΜΟΝΕΜΟ 

Πίλαθαο 42 Πξνζσπηθφ Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο 
 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΣΖΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔ 

ΝΧΝ 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 

ΠΒ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ 3 ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ 

ΠΒ ΕΏΣΡΧΝ 2 ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ 

ΣΒ ΝΟΔΛΒΤΣΧΝ 2 ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ 

ΣΒ ΒΠΕΚΒΠΣΧΝ ΤΓΒΕΏ 1 ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ 

ΣΒ ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΛΒΕΣΟΤΡΓΧΝ 2 ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ 

ΤΒ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΟΕ ΐΟΔΘΟΕ 2 ΜΕΘΧΔ ΒΡΓΟΤ 

Πίλαθαο 43 Τπφινηπνη Τπάιιεινη  
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2.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 
 

2.2.4.1 Έζοδα – έξοδα  
 

ΐιΫπε ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ Ώ 
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3 Γηάγλσζε ηνπ Δμσηεξηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο - Αλάιπζε SWOT 
 

3.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΛΤΖ SWOT 

 

Δ παξνχζα SWOT βαζέδεηαη: 

1. ζηελ αλΪιπζε ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ, ηφζν ζην Βζσηεξηθφ 
ΠεξηβΪιινλ ηνπ Αάκνπ φζν θαη ζην Βμσηεξηθφ ΠεξηβΪιινλ εληφο ησλ νξέσλ ηνπ Αάκνπ, 

2. ζηνπο ππΪξρνληεο αιιΪ θαη ηνπο λΫνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ ζΫηεη ε Αεκνηηθά Ώξρά, ην Αεκνηηθφ 
πκβνχιην θαζψο θαη 

3. ζηηο ζρεηηθΫο ηΪζεηο πνπ αλαδχνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Μεηξνπνιηηηθάο ΑηαθπβΫξλεζεο ηεο Ώηηηθάο, 
ηνπο δηαθαηλφκελνπο πεξηνξηζκνχο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ ζπλνιηθά 
νξγΪλσζε ηεο επξχηεξεο Ώζάλαο, 

κε ζθνπφ ηελ αλΪιεςε δξΪζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζηελ 
θαηεχζπλζε: 

1. ηεο αλΪδεημεο ηνπ Αάκνπ σο Αάκν κε «αλζξσπνθεληξηθφ θαη θνηλσληθφ πξφζσπν»  

2. ηεο βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο δσάο, 

3. ηεο εμππεξΫηεζεο ηνπ Πνιέηε, 

4. ηεο πξνζηαζέαο ηνπ νηθνζπζηάκαηνο θαη ηεο αεηθφξνπ θαη αζηηθάο αλΪπιαζεο, 

5. ηεο αλαδηνξγΪλσζεο ηνπ Αάκνπ κε ζθνπφ ηελ βειηέσζε ησλ παξεξρνκΫλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
πνιέηε κΫζσ αλΪδεημεο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αλαδηνξγΪλσζεο ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ θαη 
δηνηθεηηθψλ ππνδνκψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ζηελ βΪζε ηεο βΫιηηζηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 
δεκηνπξγέαο νηθνλνκηψλ θιέκαθαο. 
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3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΠΔΡΙΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ - 

ΔΝΣΟΠΙΜΟ ΚΡΙΙΜΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΠΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

3.2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (S.W.O.T. ΑΝΑΛΤΖ) 

 

Κνηλσληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο  

Γςναηόηηηερ 

 ηαζεξΫο ΚνηλσληθΫο ππνδνκΫο, κε δπλαηφηεηα επΫθηαζεο.  

 ΟινθιεξσκΫλε Παξνρά θξνληέδαο ΏΜΒΏ κΫζσ ηνπ ΚΫληξνπ «Γσά & Αεκηνπξγέα»  

 πλΫρηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο κεησκΫλσλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα Ϊηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξέαο Ϊλσ ηνπ 
67%.  

 Λεηηνπξγέα Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο 

 Απλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ ΟηθνγΫλεηαο  

 Λεηηνπξγέα Αεκνηηθνχ Εαηξεένπ (ζπκβνπιεπηηθφο θαη πξνιεπηηθφο ραξαθηάξαο) 

 Απλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο Σνπηθνχ Αηθηχνπ ΦνξΫσλ Παξνράο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζπληνληζκφο 
ησλ δξΪζεψλ ηνπο.  

 ΟκΪδα Βζεινληψλ Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο. 

 Απλαηφηεηα εθπαέδεπζεο εζεινληψλ γηα πνιηηηθά πξνζηαζέα, παξνρά θνηλσληθάο θξνληέδαο θαη 
θνηλσληθά πξφλνηα. 

 Έληαμε ζε δηαδεκνηηθΪ θαη παλειιάληα δέθηπα θνξΫσλ Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο (πρ. Αέθηπν «ΟξΫζηεο», 
ΟκΪδα Πξνζηαζέαο Ώλειέθσλ – δηαζχλδεζε κε Βζληθφ ΚΫληξν Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο). 

 Απλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο Σνπηθνχ πκβνπιένπ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο – δηαζχλδεζε κε ΚΒΏΘΒΏ. 

 πκβνπιεπηηθφ θΫληξν – ΚΫληξν ΔκΫξαο γηα ηελ λφζν Alzheimer ζε ζπλεξγαζέα κε Με Κεξδνζθνπηθά 
Βηαηξεέα «ΜεηΪβαζηο» 

 ΑνκΫο παξνράο πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο πγεέαο θαη θνηλσληθάο θξνληέδαο εμαηνκηθεπκΫλεο, 
απνθεληξσκΫλεο θαη πξνζβΪζηκεο ζε επέπεδν γεηηνληΪο, γηα ηελ ηξέηε ειηθέα 

 ΟινθιεξσκΫλν δέθηπν ζπλεξγηψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο θνηλσληθάο θξνληέδαο ζε ηνπηθφ, 
πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επέπεδν 

 πκπιεξσκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ Ανκψλ γηα ηελ θΪιπςε θελψλ, ειιεέςεσλ θαη θαηλνχξγησλ αλαγθψλ 

 Υακειφ θφζηνο ιεηηνπξγέαο θαη πςειφ παξαγφκελν φθεινο ησλ ππεξεζηψλ 

 Υψξνη Κνηλνηηθάο ΑξΪζεο 

 ΚΪιπςε επξΫνο θΪζκαηνο θνηλσληθψλ αλαγθψλ 

 Καιά ρσξηθά δηαζπνξΪ ησλ δνκψλ ζηα φξηα ηνπ Αάκνπ 

 ΟινθιεξσκΫλν ζχζηεκα παξνράο ππεξεζηψλ ζην πέηη απφ ηελ πξφιεςε κΫρξη θαη ηελ απνθαηΪζηαζε 

 ΜεγΪιε ζπκκεηνρά ησλ σθεινχκελσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ησλ δξΪζεσλ ησλ Ανκψλ  

 Λεηηνπξγέα Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο. ΏλΪγθε ελέζρπζεο θαη βειηέσζεο ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο.  

 Λεηηνπξγέα Ϋμη παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ελφο βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ηνπ Αάκνπ. 

 Πξφβιεςε ιεηηνπξγέαο θξνληηζηεξένπ επαέζζεησλ θνηλσληθψλ νκΪδσλ γηα ηελ Ώ’ΐαζκηα θαη ΐ’ΐΪζκηα 
εθπαέδεπζε ζην θηάξην ηνπ Αάκνπ  
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 Λεηηνπξγέα Ώζιεηηθνχ ΚΫληξνπ κε πνιχ θαιΫο αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζην Ϊιζνο ΐεΎθνπ. 

 Σν Ώζιεηηθφ ΚΫληξν ζπληνλέδεη θαη ιεηηνπξγεέ θαη αζιεηηθΫο Ώθαδεκέεο θαη δηνξγαλψλεη αζιεηηθΫο 
εθδειψζεηο φπσο ην CAMP.  

 Λεηηνπξγνχλ 4 ζηΫθηα Νενιαέαο κε πινχζηα πνιηηηζηηθά δξαζηεξηφηεηα 

 Σν Πλεπκαηηθφ ΚΫληξν Ϋρεη αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ζε ζΫκαηα εθδειψζεσλ θαη πνιηηηζκνχ 
(Πνιηηηζηηθφ θαινθαέξη, νξγΪλσζε εθδειψζεσλ, δεκηνπξγηθά απαζρφιεζε λΫσλ εθδειψζεο ΚαζαξΪο 
ΑεπηΫξαο, επνπηεέα ηνπ ηλΫ ΓαιΪηζη) 

 Σν Πνιηηηζηηθφ ΚΫληξν δηαζΫηεη 1 ζΫαηξν (ΘΫαηξν ΐεΎθνπ, 1300 ζΫζεσλ), κέα αέζνπζα (αέζνπζα 
Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ, 150 ζΫζεσλ), Ϋλαλ λΫν πνιηηηζηηθφ ρψξν (Σν Κακέλη) κε 2 αέζνπζεο 150 αηφκσλ, 
εθζεζηαθφ ρψξν θαη ρψξν ζπλεδξηΪζεσλ 

 Έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζπιιφγσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θνξΫσλ θπξέσο ζηνλ πνιηηηζηηθφ θαη 
αζιεηηθφ ηνκΫα 

Πξνβιάκαηα 

 ΏλΪγθε δηνηθεηηθάο αλαδηΪξζξσζεο ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ δξαζηεξηνηάησλ 
ηεο θαη ησλ αξκνδηνηάησλ πνπ Ϋρεη θαη κεηΪ ηελ ςάθηζε ηνπ Νφκνπ ΚαιιηθξΪηε, Ν.3852/2010 

 ΏλΪγθε ζηειΫρσζεο κε κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο, ησλ ΚΏΠΔ θαη ησλ 
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

 Βιιεέςεηο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ 

 Πεξηνξηζκφο θξαηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεέσζε θνηλσληθψλ δαπαλψλ 

 ΏλΪγθε κεραλνξγΪλσζεο (ηάξεζεο κεηξψνπ εμππεξεηνπκΫλσλ, επεμεξγαζέα ησλ δεδνκΫλσλ θαη 
ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα) ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο)  

 Με αμηνπνέεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο γηα ηελ αλΪπηπμε λΫσλ ππεξεζηψλ 

 ΟξγαλσηηθΪ Πξνβιάκαηα  

 Με εθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ 

 Γξαθεηνθξαηηθφ χζηεκα Αηαρεέξηζεο ΠξνγξΪκκαηνο ΐνάζεηα ζην πέηη 

 Ώδπλακέα αληαπφθξηζεο θαη θΪιπςεο ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο ζπλνιηθάο δάηεζεο 

 ΏπμεκΫλεο θνηλσληθΫο αλΪγθεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο ζπγθπξέαο 

 ΜεγΪιε δεκνγξαθηθά αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηξέηεο ειηθέαο 

 ΏλΪγθε ζπκπιάξσζεο ππνδνκψλ ζηα ζηΫθηα λενιαέαο φπσο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, κεραλάκαηα 
πξνβνιάο θηι 

 ΏλΪγθε θαηαζθεπάο επηπιΫνλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ιφγσ κεγΪιεο δάηεζεο 

 Έιιεηςε ρψξσλ γηα ηελ ζηΫγαζε φισλ ησλ λεπέσλ ηνπ Αάκνπ. 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ζρνιηθψλ θηηξέσλ, παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

 

 

Υσξνηαμηθή έληαμε θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε  

Απλαηφηεηεο 

 Βγγχηεηα Αάκνπ κε ην Μεηξνπνιηηηθφ ΚΫληξν ηεο Ώζάλαο 

 ΜεγΪιε νηθηζηηθά αλΪπηπμε 

 ΐειηέσζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ γηα ηελ βειηέσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 
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 Διεθηξνληθά ΑηαθπβΫξλεζε  

 Δ εθαξκνγά GIS γηα ηα νράκαηα ηνπ Αάκνπ 

 ΤπΪξρεη ππνδνκά GIS (ςεθηαθφο ρΪξηεο, πνιενδνκέα) κε δπλαηφηεηα πεξαηηΫξσ επΫθηαζεο θαη 
βειηέσζεο 

Πξνβιάκαηα 

 Έιιεηςε «ηζηνξηθνχ» θΫληξνπ θαη θΫληξνπ πφιεο 

 Καηαθεξκαηηζκφο Πφιεο θαη «γεηηνληψλ» θαη ιφγσ Ϋληνλεο δηεξρφκελεο θπθινθνξέαο, ζε ππεξ-ηνπηθφ 
επέπεδν (Λ. ΐεΎθνπ θαη Λ. Γαιαηζένπ) 

 Όπαξμε γεηηνληψλ πνπ ζηαδηαθΪ αιινηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο 

 ΏλνκνηνγΫλεηα ζηελ ππθλφηεηα θαηνέθεζεο 

 ΏλΪγθε ξχζκηζεο δηαρεέξηζεο ρξάζεσλ γεο 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ζρεδένπ πφιεσο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

 Με νπζηαζηηθά εθαξκνγά ηνπ Γ.Π.. πνπ Ϋρεη εγθξηζεέ απφ ην ΤΠΒΥΧΑΒ ην 1991 

 Αελ ππΪξρνπλ θαζνξηζκΫλεο ρξάζεηο γεο, παξΪ ην φηη Ϋρεη ζπληαρζεέ κειΫηε γηα ην ζχλνιν ηνπ Αάκνπ 
θαη Ϋρεη θαηαηεζεέ πξνο Ϋγθξηζε ζηνλ ΟΡΏ 

 Έιιεηςε ζπγθεθξηκΫλνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο πεξηβαιινληηθΪ 
επαέζζεηεο πεξηνρΫο 

 

 

Πεξηβάιινλ  

Απλαηφηεηεο 

 Σν Ϊιζνο ΐεΎθνπ εέλαη πλεχκνλαο πξαζέλνπ θαη ζεκαληηθφο ρψξνο αλαςπράο 

 Πνιηηηθά ηνπ Αάκνπ γηα απαιινηξηψζεηο θαη δεκηνπξγέα ρψξσλ πξαζέλνπ 

 ΏλαβΪζκηζε ησλ δεκνηηθψλ πιαηεηψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ, δεκηνπξγέα ρψξσλ αλαςπράο θαη αζηηθνχ 
πξΪζηλνπ, θέλεηξα γηα ηελ ζπληάξεζε θηηξέσλ απφ ηνπο ηδηνθηάηεο, Ϋιεγρνο ηεο ξέςεο απνξξηκκΪησλ 
θαη θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ 

 ΑηΪζεζε θνλδπιέσλ γηα αλαδΪζσζε 

 Αεκηνπξγέα πεδφδξνκσλ θαη αλΪδεημε ησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ ηνπ Αάκνπ 

 Καηαζθεπά αληηζνξπβηθνχ ηΪπεηα ζηηο θεληξηθΫο νδνχο 

 ΒπΪξθεηα ηνπ ζπζηάκαηνο απνθνκηδάο απνξξηκκΪησλ/Λεηηνπξγηθφο ζηφινο. 

 ΏλΪπηπμε πξνγξΪκκαηνο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαζψο επέζεο ε 
αλΪπηπμε πξνγξΪκκαηνο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. 

 Απλαηφηεηα ζπλεξγαζέαο κε φκνξν Αάκν γηα ηε δεκηνπξγέα ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκΪησλ 

 πλεξγαζέα κε φκνξνπο Αάκνπο γηα αμηνπνέεζε ιφθνπ Σνπξθνβνπλέσλ 

Πξνβιάκαηα 

 ΏλΪγθε αλΪπηπμεο ησλ αζηηθψλ ρψξσλ πξαζέλνπ. Ώληζνθαηαλνκά δηαζΫζηκσλ ρψξσλ πξαζέλνπ ζηελ 
Ϋθηαζε ηνπ Αάκνπ. ΏλΪγθε Ϋξγσλ πξαζέλνπ 

 Απζθνιέα εθαξκνγάο ζρεδένπ γηα αλαπιΪζεηο πξαζέλνπ ιφγσ κε απνδεκέσζεο απαιινηξησκΫλσλ 
εθηΪζεσλ 

 Έιιεηςε ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκΪησλ 
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 ΏλΪγθε εθζπγρξνληζκνχ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηφινπ απνθνκηδάο απνξξηκκΪησλ. 

 Έιιεηςε πεξηβαιινληηθάο ζπλεέδεζεο ησλ θαηνέθσλ 

 Έιιεηςε νινθιεξσκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο αλαθχθισζεο 

 Έιιεηςε πνιηηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ κπαδψλ 

 

 

Πνηφηεηα δσήο  

Απλαηφηεηεο 

 Σν θπζηθφ πεξηβΪιινλ απνηειεέ ζεκαληηθφ πιενλΫθηεκα ηεο πεξηνράο θαη κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη σο 
ππνδνρΫαο άπησλ ιεηηνπξγηψλ αλαςπράο, πνιηηηζκνχ, πεξηβαιινληηθάο εθπαέδεπζεο θαη 
θπζηνιαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 ΣνπνζΫηεζε ζεκΪησλ ξχζκηζεο θπθινθνξέαο ζχκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθά κειΫηε  

Πξνβιάκαηα 

 Έιιεηςε επαξθψλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο. ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο νξγαλσκΫλσλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο ζηνλ 
Αάκν 

 Κπθινθνξέα: Όπαξμε νδηθψλ αξηεξηψλ θαη δσλψλ κε κεγΪιε θπθινθνξέα. Έληνλε δηεξρφκελε 
θπθινθνξέα. 

 ΠαξΪλνκε ζηΪζκεπζε: Πξνβιάκαηα ζηΪζκεπζεο ζε πεξηνρΫο ππεξ-ζπγθΫληξσζεο δξαζηεξηνηάησλ. 
Πξνβιάκαηα παξφδηαο ζηΪζκεπζεο. ΏλΪγθε ειΫγρνπ παξΪλνκεο ζηΪζκεπζεο. 

 ΜηθξΪ πεδνδξφκηα ζε νξηζκΫλεο πεξηνρΫο θαη Ϋιιεηςε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ πεδφδξνκσλ. 

 Έιιεηςε ζάκαλζεο ησλ νδψλ κε ξπζκηζηηθΫο θαη πιεξνθνξηαθΫο πηλαθέδεο βΪζεη ηε θπθινθνξηαθάο 
κειΫηεο. 

 Βπηθέλδπλνη δξφκνη ζε νξηζκΫλεο πεξηνρΫο ιφγσ θιέζεο – επηθέλδπλε ε δηΫιεπζε βαξΫσλ νρεκΪησλ 
(αλαηξνπΫο). ηα πξαλά ηνπ Αάκνπ ππΪξρεη πξφβιεκα θέλεζεο ησλ νρεκΪησλ ιφγσ απφηνκσλ 
θιέζεσλ 

 Δ θπθινθνξέα ησλ νρεκΪησλ ζπλσζηέδεηαη ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο θαη ε απνπζέα νξγαλσκΫλσλ 
ρψξσλ ζηΪζκεπζεο ηελ δπζρεξαέλεη αθφκε πεξηζζφηεξν. 

 νβαξΪ αηπράκαηα 

 ΒπηβΪξπλζε ζηελ πνηφηεηα δσάο ιφγσ ξχπαλζεο 

 ΏλαβΪζκηζε θαη πξνζηαζέα αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζέλνπ 

 ΏλΪγθε πινπνέεζεο νινθιεξσκΫλσλ παξεκβΪζεσλ αζηηθάο αλΪπιαζεο 

 ΏλαπιΪζεηο δεκφζησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

 Βιιεέςεηο ζε θεληξηθΫο ιεηηνπξγέεο γηα ηελ εμππεξΫηεζε ηνπ Πνιέηε 

 ΏλΪγθε εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο παξαθνινχζεζεο ζηΪζκεο ζνξχβνπ, αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη 
ηάξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο ηνπ Αάκνπ 

 

Τπνδνκέο 

Απλαηφηεηεο 

 Πνιχ γξάγνξε ε θαηαζθεπά ησλ λΫσλ ζπλδΫζεσλ θαη ησλ λΫσλ επεθηΪζεσλ ησλ αγσγψλ απνρΫηεπζεο 

 ΏληηθαηΪζηαζε θαη αλαθαέληζε παιαηψλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
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 Τπνγεηνπνηάζεθαλ θαη ππνγεηνπνηνχληαη ηα δέθηπα ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

 ΐειηέσζε ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο κε ελέζρπζε πφξσλ 

 Σν θπζηθφ αΫξην επεθηΪζεθε θαη κπνξεέ λα επεθηαζεέ πεξηζζφηεξν  

Πξνβιάκαηα 

 ΤπΪξρεη πξφβιεκα δηαρεέξηζεο νκβξέσλ θαη θαηαζθεπάο αγσγψλ. ΏλΪγθε βειηέσζεο δηθηχνπ νκβξέσλ. 

 ΏλΪγθε ζπληάξεζεο θαη αλαβΪζκηζεο αγσγψλ νκβξέσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρΫο θαη θπξέσο ζην θεληξηθφ 
δέθηπν νκβξέσλ ην νπνέν εέλαη δηαδεκνηηθφ. Ώπαηηεέ ηε ζπλεξγαζέα πεξηζζφηεξσλ δάκσλ θαη θεληξηθφ 
ζρεδηαζκφ απφ ηελ θεληξηθά αξρά 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ καδηθά αληηθαηΪζηαζε θαη αλΪπιαζε παιαηψλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ 
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

 ΏλΪγθε ειεθηξνθσηηζκνχ ζε «ηπθιΪ» ζεκεέα ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκΪησλ φπσο ζηελνέ δξφκνη, 
ζηελΪ πεδνδξφκηα θηι. 

 ΏλΪγθε ππνγεηνπνέεζεο δηθηχσλ (πξνβιάκαηα ρψξνπ εμαηηέαο ησλ ππιψλσλ ζηα πεδνδξφκηα) 

 ΏλΪγθε απνκΪθξπλζεο θαη ππνγεηνπνέεζεο ησλ ππιψλσλ κΫζεο ηΪζεο 

 ΏλΪγθε επΫθηαζεο/νινθιάξσζεο δηθηχνπ θπζηθνχ αεξένπ 

  ΏλΪγθε γηα πινπνέεζε Ϋξγσλ αληηπιεκκπξηθάο πξνζηαζέαο θαη Ϋξγα δηεπζΫηεζεο ξεκΪησλ . ΤπΪξρεη 
λνκνζεηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πξφβιεκα. 

 

 

Μεηαθνξέο 

Απλαηφηεηεο 

 Βχθνιε πξφζβαζε απφ ηελ Βζληθά νδφ θαη ηελ Ώηηηθά Οδφ κΫζσ ησλ ιεσθφξσλ Γαιαηζένπ θαη ΐεΎθνπ 

 Μειινληηθά θαηαζθεπά 2 ζηαζκψλ ζηελ λΫα γξακκά 4 ηνπ ΜΒΣΡΟ: «Άιζνο ΐεΎθνπ» θαη «ΓαιΪηζη». 

 Όπαξμε δπλαηφηεηαο πεξαηηΫξσ βειηέσζεο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

 Πξφβιεςε γηα πινπνέεζε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ  

Πξνβιάκαηα 

 Κπθινθνξέα: Όπαξμε νδηθψλ αξηεξηψλ θαη δσλψλ κε κεγΪιε θπθινθνξέα. Έληνλε δηεξρφκελε 
θπθινθνξέα. 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο πνηφηεηαο νδνζηξσκΪησλ 

 Αελ ππΪξρεη δεκνηηθά ζπγθνηλσλέα 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ (ΔΛΠΏΠ, ΒΘΒΛ). ΏλΪγθε επΫθηαζεο ησλ 
ζπγθνηλσληψλ θαη κε Ϊιινπο γεηηνληθνχο δάκνπο- αλΪγθε γηα θαιχηεξν δέθηπν ζπγθνηλσληψλ 

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ 

 

 

Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε  

Απλαηφηεηεο 

 εκαληηθά ηνπηθά νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα 

 Όπαξμε εκπνξηθψλ δσλψλ κε αμηφινγε εκπνξηθά θέλεζε 
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 ΏξθεηΪ αλαπηπγκΫλε ηνπηθά επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα 

 Μεέσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγέαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηάησλ κΫζσ ζηνρεπκΫλσλ δξΪζεσλ 
εληζρχζεσλ θαη κΫηξσλ εθπαέδεπζεο, θαηΪξηηζεο θαη ππνζηάξημεο.  

Πξνβιάκαηα 

 Απζρεξάο νηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ γηα αλΪπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Μεέσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιφγσ ηεο πςειάο θνξνινγέαο θαη γξαθεηνθξαηεέαο 

 Μεέσζε ηεο θαηαλαισηηθάο δάηεζεο θαη αγνξαζηηθάο δχλακεο. 

 Ραγδαέα αχμεζε ηεο αλεξγέαο.  

 Μεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηναπαζρνιχκελσλ 
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Πίλαθαο 44: SWOT Αλάιπζε ζεκαηηθνχ ηνκέα «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» 
 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΠΟΛΙΣΙΚΖ, ΠΑΙΓΔΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΑΘΛΖΣΙΜΟ 

Δλφηεηεο: Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά, Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (Γνκέο Τγείαο-Πξφλνηαο, Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζηηθέο Τπνδνκέο, Αζιεηηθέο Τπνδνκέο) 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 ΑνκΫο θαη ππεξεζέεο γηα ηελ ππνζηάξημε ηνπ πνιέηε, ειηθησκΫλσλ θαη παηδηψλ 
θαη ζπλεξγαζέεο γηα ηα ΏκεΏ θαη ηηο εππαζεέο νκΪδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

 πκβνπιεπηηθά θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθά ππνζηάξημε, νινθιεξσκΫλε θξνληέδα 
ΏΜΒΏ, Ννζειεπηηθά θξνληέδα, νηθνγελεηαθά βνάζεηα ζε κνλαρηθΪ Ϊηνκα θαη 
πξφιεςε θαηλνκΫλσλ θνηλσληθάο παζνγΫλεηαο.  

 Τπεξεζέεο ζπκβνπιεπηηθνχ θαη πξνιεπηηθνχ ραξαθηάξα απφ Αεκνηηθφ Εαηξεέν.  

 Τπνζηάξημε παηδηψλ θαη εθάβσλ ζε ζΫκαηα αλΪπηπμάο ηνπο, ελδννηθνγελεηαθψλ 
ζρΫζεσλ θαη ηπρφλ καζεζηαθψλ πξνβιεκΪησλ.  

 Αηεχξπλζε θχθινπ θνηλσληθψλ παξεκβΪζεσλ ζε ζπλεξγαζέα κε θνξεέο 
ηνπηθνχο, ππεξηνπηθνχο θιπ. κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ ελεκΫξσζε 

 ΒπΫθηαζε ζεκεέσλ πξφζβαζεο κε εηδηθΫο ξΪκπεο θαζψο θαη ησλ 
δηακνξθσκΫλσλ πεδνδξνκέσλ γηα ειεχζεξε δηΫιεπζε ησλ ΏΜΒΏ. 

 ΒθπαηδεπκΫλνη εζεινληΫο ζε ζΫκαηα πνιηηηθάο πξνζηαζέαο  

 ΑνκΫο θαζηεξσκΫλεο ζηελ θνηλά γλψκε  κε κεγΪιε θνηλσληθά απνδνρά 

 ΑνκΫο παξνράο πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο πγεέαο θαη θνηλσληθάο θξνληέδαο 
εμαηνκηθεπκΫλεο, απνθεληξσκΫλεο θαη πξνζβΪζηκεο ζε επέπεδν γεηηνληΪο, γηα 
ηελ ηξέηε ειηθέα 

 ΟινθιεξσκΫλν δέθηπν ζπλεξγηψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο θνηλσληθάο 

 ΏλΪγθε ζπκπιάξσζεο ηνπ ππΪξρνληνο δηθηχνπ θνηλσληθάο θξνληέδαο θαη 
ειηθησκΫλσλ κε λΫεο δνκΫο, ππεξεζέεο θαη πξνγξΪκκαηα, γηα ηελ επέηεπμε ηνπ ζηφρνπ 
ηεο απνηειεζκαηηθάο θΪιπςεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.  

 Σελ αλΪγθε ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο ζε ζΫκαηα 
Γ΄ειηθέαο θαη ηελ αλΪπηπμε εηδηθψλ δξΪζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ 
ειηθησκΫλσλ ζηελ ηνπηθά θνηλσλέα,  

 ΏλΪγθε επΫθηαζεο, αλαβΪζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ 
δΑνκψλ Κνηλσληθάο Φξνληέδαο ΔιηθησκΫλσλ 

 ΏλΪγθε ελέζρπζεο ησλ δηαζΫζηκσλ νηθνλνκηθψλ κε ηελ αμηνπνέεζε λΫσλ κνξθψλ 
ρξεκαηνδφηεζεο  

 ΏλΪγθε δηνηθεηηθάο αλαδηΪξζξσζεο ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ 
δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαη ησλ αξκνδηνηάησλ πνπ Ϋρεη θαη κεηΪ ηελ ςάθηζε ηνπ Νφκνπ 
ΚαιιηθξΪηε, Ν.3852/2010 

 ΏλΪγθε ζηειΫρσζεο κε κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο, ησλ ΚΏΠΔ θαη 
ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

 Βιιεέςεηο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ 

 ΏλΪγθε κεραλνξγΪλσζεο (ηάξεζεο κεηξψνπ εμππεξεηνπκΫλσλ, επεμεξγαζέα ησλ 
δεδνκΫλσλ θαη ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα) ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο)  

 Με αμηνπνέεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο γηα ηελ αλΪπηπμε λΫσλ 
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θξνληέδαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επέπεδν 

 πκπιεξσκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ Ανκψλ γηα ηελ θΪιπςε θελψλ, ειιεέςεσλ θαη 
θαηλνχξγησλ αλαγθψλ 

 Υακειφ θφζηνο ιεηηνπξγέαο θαη πςειφ παξαγφκελν φθεινο ησλ ππεξεζηψλ 

 Υψξνη Κνηλνηηθάο ΑξΪζεο 

 ΚΪιπςε επξΫνο θΪζκαηνο θνηλσληθψλ αλαγθψλ 

 Καιά ρσξηθά δηαζπνξΪ ησλ δνκψλ ζηα φξηα ηνπ Αάκνπ 

 ΟινθιεξσκΫλν ζχζηεκα παξνράο ππεξεζηψλ ζην πέηη απφ ηελ πξφιεςε κΫρξη 
θαη ηελ απνθαηΪζηαζε 

 ΜεγΪιε ζπκκεηνρά ησλ σθεινχκελσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ησλ 
δξΪζεσλ ησλ Ανκψλ  

 Λεηηνπξγέα Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο. ΏλΪγθε ελέζρπζεο θαη βειηέσζεο ηεο 
ιεηηνπξγέαο ηεο.  

 Λεηηνπξγέα Ϋμη παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ελφο βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ηνπ Αάκνπ. 

 Πξφβιεςε ιεηηνπξγέαο θξνληηζηεξένπ επαέζζεησλ θνηλσληθψλ νκΪδσλ γηα ηελ 
Ώ’ΐαζκηα θαη ΐ’ΐΪζκηα εθπαέδεπζε ζην θηάξην ηνπ Αάκνπ  

 Οη ζχιινγνη γνλΫσλ θαη θεδεκφλσλ, ηνπ Αάκνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ δπλακηθφ 
πνπ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηάζνπλ φινπο ηνπο γνλεέο θαη ηνπο δεκφηεο γηα λα 
αληηκεησπέζνπλ ηα νμπκΫλα πξνβιάκαηα ηεο Παηδεέαο ζε φιε ηελ πεξηθΫξεηα ηνπ 
Αάκνπ. 

 Αεκηνπξγηθά απαζρφιεζε ζηα ζηΫθηα Νενιαέαο 

 ηελ πεξηνρά ηνπ Αάκνπ ππΪξρεη ν θαηΪιιεινο ρψξνο γηα ηελ δεκηνπξγέα ηνπ 
ΠΪξθνπ Κπθινθνξηαθάο Ώγσγάο  

 ΒθηεηακΫλεο πθηζηΪκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο θαη πνιηηηζηηθΫο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

ππεξεζηψλ 

 ΟξγαλσηηθΪ Πξνβιάκαηα  

 Με εθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ 

 Ώδπλακέα αληαπφθξηζεο θαη θΪιπςεο ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο ζπλνιηθάο δάηεζεο 

 ΏπμεκΫλεο θνηλσληθΫο αλΪγθεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο ζπγθπξέαο 

 ΜεγΪιε δεκνγξαθηθά αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηξέηεο ειηθέαο 

 ΏλΪγθε ζπκπιάξσζεο ππνδνκψλ ζηα ζηΫθηα λενιαέαο φπσο πιηθνηερληθφο 
εμνπιηζκφο, κεραλάκαηα πξνβνιάο θηι 

 ΏλΪγθε θαηαζθεπάο επηπιΫνλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ιφγσ κεγΪιεο δάηεζεο 

 ΏλΪγθε επΫθηαζε βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ζρνιηθψλ θηηξέσλ, παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ  

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο επνπηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο 

 ΏλΪγθε νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηελ θΪιπςε ιεηηνπξγηθψλ 
εμφδσλ ζπληάξεζεο-θαηαζθεπάο θηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ  

 ΤπΪξρνπλ ζεκαληηθΫο ειιεέςεηο ζηελ θπθινθνξηαθά αγσγά θπξέσο ησλ παηδηψλ. 

 Βιιεέςεηο ππνδνκψλ ζηα ζηΫθηα λενιαέαο φπσο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, 
κεραλάκαηα πξνβνιάο θηι 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ/λπρηνθπιΪθσλ ζηηο αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

 Βιιεέςεηο ζε ζΫκαηα ππνδνκψλ αζιεηηζκνχ θαη αλαςπράο 

 Οη αζιεηηθνέ ζχιινγνη πνπ ππΪξρνπλ ζηνλ εληαέν Αάκν εέλαη κελ εξαζηηερληθνέ, αιιΪ 
αληηκεησπέδνπλ ζνβαξΪ πξνβιάκαηα ιεηηνπξγέαο αθνχ ηα Ϋμνδα ηνπο εέλαη αξθεηΪ 
κεγΪια 

 Πξνβιάκαηα ειεθηξνθσηηζκνχ αζιεηηθψλ ρψξσλ 
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 ΑηνξγΪλσζε αζιεηηθψλ πξνγξακκΪησλ φπσο CAMP, δηαδεκνηηθνέ αγψλεο θηι. 

 Αεκηνπξγέα ππνδνκψλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ. ηα ΑεκνηηθΪ Αηακεξέζκαηα 
θαηαζθεπά γεπΫδσλ 5ρ5 κε πιαζηηθφ ριννηΪπεηα θαη αλΪινγσλ ππνδνκψλ. 
Καηαζθεπά ηαξηΪλ ζηνλ ζηέβν θαη ζηα γάπεδα ηνπ κπΪζθεη. 

 Καηαζθεπά απνδπηεξέσλ ζπιιφγσλ  

Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

 Λεηηνπξγέα Σνπηθνχ Αηθηχνπ ΦνξΫσλ Παξνράο Τπεξεζηψλ: Σν Αέθηπν ζα 
ζπλελψλεη φινπο ηνπ θνξεέο, δεκνηηθνχο ά κε, ψζηε λα γέλνληαη ζπληνληζκΫλεο 
θαη ζηνρεπκΫλεο δξΪζεηο, γηα ηελ πην νινθιεξσκΫλε ζηάξημε ησλ πνιηηψλ.  

 πκκεηνρά ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο ζε πξνγξΪκκαηα θαη δξΪζεηο 
ζρεηηδφκελα κε ηελ Κνηλσληθά Πνιηηηθά θαη Αεκφζηα Τγεέα, ηφζν ΒπξσπατθΪ, 
φζν θαη ΒζληθΪ.  

 Βθαξκνγά πξνγξΪκκαηνο ππνζηάξημεο αλΫξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 
θαζψο απνηειεέ ηελ πιΫνλ εππαζά νκΪδα ζηηο δνζκΫλεο θνηλσληθννηθνλνκηθΫο 
ζπλζάθεο.   

 Απλαηφηεηα Αεκηνπξγέαο πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ ΚαθνπνηεκΫλσλ Γπλαηθψλ 
ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Γεληθά Γξακκαηεέα Εζφηεηαο θαη ην Γξαθεέν Εζφηεηαο ην 
Αάκνπ.   

 Τινπνέεζε ησλ πξνλνηαθψλ πξνγξακκΪησλ ιφγσ ηεο επηθεέκελεο αλΪιεςεο 
αξκνδηνηάησλ κε βΪζε ην ΝΫν Νφκν ΚαιιηθξΪηε, Ν.3852/2010, απφ ην 2013.  

 Δ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνβιεκΪησλ κε ηνπο Ϊιινπο γεηηνληθνχο Αάκνπο ζε 
ζΫκαηα παηδεέαο, δέλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζέα θαη θνηλά δξΪζε κΫζα 
θαη απφ ην ππΪξρνλ ζεζκηθφ πιαέζην. 

 Ώμηνπνέεζε θαη επΫθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγηψλ κε θνξεέο θνηλσληθάο 
θξνληέδαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επέπεδν γηα ηελ θΪιπςε θελψλ, 
ειιεέςεσλ θαη ησλ απμεκΫλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ 

 Βλέζρπζε ηεο θνηλσληθάο ζπκκεηνράο 

 Σπρφλ αδπλακέα σο πξνο ηε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαη ππεξεζηψλ 
πξνζαξκνζκΫλσλ ζηε δάηεζε ηνπ θνηλνχ.  

 Με πινπνέεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβΪζεσλ ιφγσ αδπλακέαο δηαζθΪιηζεο 
πφξσλ  

 Έιιεηςε επαξθνχο θαη εμεηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ θαη πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 
πξνζιακβαλφκελσλ.  

 Ώπμαλφκελεο αλΪγθεο ζε ππεξεζέεο θνηλσληθάο πξνζηαζέαο 

 Πεξηνξηζκφο θξαηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεέσζε θνηλσληθψλ δαπαλψλ 

 Γξαθεηνθξαηηθφ χζηεκα Αηαρεέξηζεο ΠξνγξΪκκαηνο ΐνάζεηα ζην πέηη 

 Έιιεηςε ηδηφθηεησλ ρψξσλ γηα ηελ ζηΫγαζε φισλ ησλ λεπέσλ ηνπ Αάκνπ. 

 Καηαθεξκαηηζκφο ησλ θνηλσληθψλ αξκνδηνηάησλ ζε πνιιΫο νξγαληθΫο κνλΪδεο 

 Με πινπνέεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβΪζεσλ ιφγσ αδπλακέαο δηαζθΪιηζεο 
πφξσλ  

 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

139 

 

 Ώμηνπνέεζε επηδνηνχκελσλ πξνγξακκΪησλ απαζρφιεζεο γηα ηελ θΪιπςε θελψλ 
ζηε ζηειΫρσζε ησλ δνκψλ 

 Βζεινληηθά Βξγαζέα – Ώπηνβνάζεηα 

 Απλαηφηεηα δεκηνπξγέαο ζπιιφγσλ γνλΫσλ ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη 
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Αάκνπ.  

 Βπθαηξέα δεκηνπξγέαο ηξΪπεδαο αέκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθάο 
Πξνζηαζέαο θαη Ώιιειεγγχεο.  

 πκκεηνρά Ώζιεηηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ζε πξνγξΪκκαηα θαη 
δξΪζεηο ζρεηηδφκελα κε ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηνλ Ώζιεηηζκφ, ηφζν ΒπξσπατθΪ, φζν 
θαη ΒζληθΪ.  

 
 



ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

140 

 

Πίλαθαο 45: SWOT Αλάιπζε ζεκαηηθνχ ηνκέα «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε»  
ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΣΟΠΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Δλφηεηεο: Απαζρφιεζε-Αλεξγία, Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Πξσηνγελήο-Γεπηεξνγελήο-Σξηηνγελήο Σνκέαο) 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 εκαληηθά ηνπηθά νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα 

 Όπαξμε εκπνξηθψλ δσλψλ κε αμηφινγε εκπνξηθά θέλεζε 

 ΏξθεηΪ αλαπηπγκΫλε ηνπηθά επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα 

 εκαληηθά ζπκβνιά ηνπ Αάκνπ κΫζσ ηνπ Γξαθεένπ Πξνψζεζεο ζηελ 
Ώπαζρφιεζεο ζηελ κεέσζε ηεο αλεξγέαο θαη ζηελ ζσζηά ελεκΫξσζε ησλ 
πνιηηψλ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο αλεξγέαο 

 ΑπζρεξΫο νηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ γηα αλΪπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Μεέσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιφγσ ηεο πςειάο θνξνινγέαο θαη γξαθεηνθξαηεέαο 

 Μεέσζε ηεο θαηαλαισηηθάο δάηεζεο θαη αγνξαζηηθάο δχλακεο. 

 Ραγδαέα αχμεζε ηεο αλεξγέαο. Πξνβιάκαηα πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζηΪζκεπζεο 
ησλ εκπνξηθψλ δσλψλ θαη ηνπ θΫληξνπ 

 Μεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απηφ-απαζρνινχκελσλ 

Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

 Μεέσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγέαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηάησλ κΫζσ 
ζηνρεπκΫλσλ δξΪζεσλ εληζρχζεσλ θαη κΫηξσλ εθπαέδεπζεο, θαηΪξηηζεο 
θαη ππνζηάξημεο. 

 ΏλΪπηπμε δξΪζεσλ ηνπ γξαθεένπ Ώπαζρφιεζεο (κΫζσ πξνγξακκΪησλ 
ΟΏΒΑ θαη πξνγξακκΪησλ Κνηλσληθάο Βξγαζέαο). 

 ΏλΪπηπμε ησλ δεμηνηάησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κΫζσ πξνγξακκΪησλ 
δηα βένπ κΪζεζεο.  

 ΏλΪπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ΟΣΏ θαη ηεο επηξξνάο Ϊιισλ θνξΫσλ  

 Βλέζρπζε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ.  

 ΠεξηθνπΫο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγάζεσλ ζηνπο ΟΣΏ  

 Με πινπνέεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβΪζεσλ ιφγσ αδπλακέαο δηαζθΪιηζεο 
πφξσλ 

 Ο αληαγσληζκφο απφ γεηηνληθΫο πεξηνρΫο, θπξέσο ζηνλ ηνκΫα ηνπ εκπνξένπ. 

 Μαθξφρξνλε νηθνλνκηθά χθεζε ζε εζληθφ επέπεδν ε νπνέα κειινληηθΪ κπνξεέ λα 
επεξεΪζεη αξλεηηθΪ ηηο ηνπηθΫο αγνξΫο, ιφγσ ηεο ζπξξέθλσζεο ησλ εηζνδεκΪησλ  
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Πίλαθαο 46: SWOT Αλάιπζε ζεκαηηθνχ ηνκέα «Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο»  
ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Δλφηεηεο: Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, Οηθηζηηθφ Πεξηβάιινλ, Σερληθέο Τπνδνκέο (Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβαιινληηθέο Τπνδνκέο, Τπνδνκέο Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ 
Πφξσλ, Τπνδνκέο Δλέξγεηαο, Σειεπηθνηλσληαθέο Τπνδνκέο) 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί II 

 Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Καηαζθεπά αληηζνξπβηθνχ ηΪπεηα ζηηο θεληξηθΫο νδνχο 
 Σν θπζηθφ πεξηβΪιινλ απνηειεέ ζεκαληηθφ πιενλΫθηεκα ηεο πεξηνράο θαη 

κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη ζαλ ππνδνρΫαο άπησλ ιεηηνπξγηψλ αλαςπράο, 
πνιηηηζκνχ, πεξηβαιινληηθάο εθπαέδεπζεο θαη θπζηνιαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

 ΐειηέσζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ηνπ Αάκνπ γηα ηε βειηέσζε ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο θαη δηεπθφιπλζε εηδηθψλ νκΪδσλ π.ρ. ΏΜΒΏ 

 Τινπνέεζε πξνγξακκΪησλ γηα ηελ δεκηνπξγέα νδψλ άπηαο θπθινθνξέαο, 
πνδειαηφδξνκνπο 

 Απλαηφηεηα εθαξκνγάο πξνγξακκΪησλ βηνθιηκαηηθψλ αζηηθψλ αλαπιΪζεσλ 
 Ώχμεζε ρξεκΪησλ/πφξσλ γηα δηεθδέθεζε πεξηζζφηεξσλ εθηΪζεσλ ρψξσλ 

πξαζέλνπ 
 ΏλΪπηπμε πξνγξΪκκαηνο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. 
 Απλαηφηεηα ζπλεξγαζέαο κε φκνξν Αάκν γηα ηε δεκηνπξγέα ζηαζκνχ 

κεηαθφξησζεο απνξξηκκΪησλ. 
 ΏλΪγθε βειηέσζεο ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ (ΔΛΠΏΠ, ΒΘΒΛ). ΏλΪγθε 

επΫθηαζεο ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη κε Ϊιινπο γεηηνληθνχο δάκνπο- αλΪγθε γηα 
θαιχηεξν δέθηπν ζπγθνηλσληψλ 

 Μειινληηθά θαηαζθεπά 2 ζηαζκψλ ζηελ λΫα γξακκά 4 ηνπ ΜΒΣΡΟ: «Άιζνο 
ΐεΎθνπ» θαη «ΓαιΪηζη». 

 πληάξεζε ππαξρφλησλ δξφκσλ. Αεκηνπξγέα νξγαλσκΫλσλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο 
ζηνλ Αάκν 

 ΣνπνζΫηεζε ζεκΪησλ ξχζκηζεο θπθινθνξέαο ζχκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθά 
κειΫηε 

 Έιιεηςε «ηζηνξηθνχ» θΫληξνπ θαη θΫληξνπ πφιεο 
 Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ζρεδένπ πφιεσο ηνπ Αάκνπ 

(απνδεκηψζεηο γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο). 
 Τςειά δηεξρφκελε θπθινθνξέα 
 Δ θπθινθνξέα ησλ νρεκΪησλ ζπλσζηέδεηαη ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο θαη ε 

απνπζέα νξγαλσκΫλσλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο ηελ δπζρεξαέλεη αθφκε 
πεξηζζφηεξν. 

 ΠαξΪλνκε ζηΪζκεπζε. Με επαξθΫο ζχζηεκα ειΫγρνπ παξΪλνκεο ζηΪζκεπζεο 
 Έιιεηςε επαξθψλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο 
 Αελ ππΪξρνπλ θαζνξηζκΫλεο ρξάζεο γεο (πξνζδηνξηζκφο ρξάζεσλ). 
 Έιιεηςε ζπγθεθξηκΫλνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο 

πεξηβαιινληηθΪ επαέζζεηεο πεξηνρΫο 
 Απζθνιέα εθαξκνγάο ζρεδένπ ρψξσλ πξαζέλνπ ιφγσ κε απνδεκέσζεο 

απαιινηξησκΫλσλ εθηΪζεσλ (Γέλνληαη Ϊξζεηο απαιινηξηψζεσλ) 
 ΏλΪγθε βειηέσζεο επηπΫδνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ Αάκνπ 
 Έιιεηςε πεξηβαιινληηθάο ζπλεέδεζεο ησλ θαηνέθσλ 
 Έιιεηςε νινθιεξσκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο αλαθχθισζεο. 
 Έιιεηςε πνιηηηθάο δηαρεέξηζεο κπαδψλ. 
 Έιιεηςε ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκΪησλ 
 Έιιεηςε ζάκαλζεο ησλ νδψλ κε ξπζκηζηηθΫο θαη πιεξνθνξηαθΫο πηλαθέδεο 

βΪζεη ηε ζπγθνηλσληαθάο κειΫηεο. 
 ΏλΪγθε ζπληάξεζεο θαη αλαβΪζκηζεο πθηζηΪκελεο νδνπνηέαο θαη πεδνδξνκέσλ. 
 Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ πεδφδξνκσλ. νβαξΪ αηπράκαηα ζε 
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 ΏλαβΪζκηζε ησλ δεκνηηθψλ πιαηεηψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ, δεκηνπξγέα ρψξσλ 
αλαςπράο θαη αζηηθνχ πξΪζηλνπ, θέλεηξα γηα ηελ ζπληάξεζε θηηξέσλ απφ ηνπο 
ηδηνθηάηεο, Ϋιεγρνο ηεο ξέςεο απνξξηκκΪησλ θαη θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ 

 Καηαζθεπά λΫσλ ζπλδΫζεσλ θαη λΫσλ επεθηΪζεσλ ησλ αγσγψλ απνρΫηεπζεο 
 ΏληηθαηΪζηαζε θαη αλαθαέληζε παιαηψλ δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ Αεκηνπξγέα 

πεδφδξνκσλ θαη αλΪδεημε ησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ Αάκνπ. Τπνγεηνπνέεζε ησλ 
δηθηχσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ΐειηέσζε ησλ δηθηχσλ κε ελέζρπζε πφξσλ 

 Σν δέθηπν θπζηθνχ αεξένπ επεθηΪζεθε κε δπλαηφηεηα θαη πεξεηαέξσ επΫθηαζεο 
 Πξνψζεζε πξνγξακκΪησλ γηα ρξάζε ΏΠΒ θαη εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο ζε 

ΑεκνηηθΪ θηέξηα, ζρνιεέα, αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

θεληξηθνχο Ϊμνλεο Έιιεηςε αζηηθνχ πξΪζηλνπ Ώπνπζέα ρψξσλ αλαςπράο 
 ΤπΪξρεη πξφβιεκα δηαρεέξηζεο νκβξέσλ θαη θαηαζθεπάο αγσγψλ ιφγσ δηαηνκάο 

(Πεξηνξέδεη ν λφκνο) 
 ΏλΪγθε γηα πινπνέεζε Ϋξγσλ αληηπιεκκπξηθάο πξνζηαζέαο θαη Ϋξγα 

δηεπζΫηεζεο ξεκΪησλ ΤπΪξρεη λνκνζεηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πξφβιεκα. 
 ΏλΪγθε βειηέσζεο δηθηχνπ νκβξέσλ. 
 ΏλΪγθε ζπληάξεζεο θαη αλαβΪζκηζεο αγσγψλ νκβξέσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρΫο θαη 

θπξέσο ζην θεληξηθφ δέθηπν νκβξέσλ ην νπνέν εέλαη δηαδεκνηηθφ. Ώπαηηεέ ηε 
ζπλεξγαζέα πεξηζζφηεξσλ δάκσλ θαη θεληξηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηελ θεληξηθά 
αξρά 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα ηε καδηθά αληηθαηΪζηαζε θαη αλΪπιαζε παιαηψλ δηθηχσλ 
ειεθηξνθσηηζκνχ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

 ΏλΪγθε ειεθηξνθσηηζκνχ ζε «ηπθιΪ» ζεκεέα, αδπλακέα ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ 
πξνβιεκΪησλ (π.ρ. ζηελνέ δξφκνη, Ϋιιεηςε πεδνδξνκέσλ θηι) 

 Όπαξμε ελαΫξηνπ δηθηχνπ κΫζεο ηΪζεο θαηΪ κάθνο ηεο Λ. ΐεΎθνπ. Με 
ππνγεηνπνηεκΫλα θαιψδηα 

 ΏλΪγθε εμεχξεζεο θαηΪιιεινπ ρψξνπ γηα ην ακαμνζηΪζην ηνπ Αάκνπ 
 Αελ ππΪξρεη δεκνηηθά ζπγθνηλσλέα 

Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

 Δ αλΪγθε γηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Αάκνπ ζε Ϋξγα ππνδνκάο, απνηειεέ 
επθαηξέα γηα ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκΪησλ ζπληάξεζεο θαη αλΪπηπμεο ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ 

 Βηζαγσγά ζε πξνγξΪκκαηα αζηηθάο αλΪπηπμεο γηα πεξηαζηηθΪ δΪζε 
 Δ δηεθδέθεζε εληζρχζεσλ γηα ζπκκεηνρά ζηελ εθηΫιεζε βαζηθψλ θνηλφρξεζησλ 

πνιενδνκηθψλ Ϋξγσλ 
  ΤπΪξρνπλ εθηΪζεηο φπνπ κπνξνχλ λα γέλνπλ αλαπιΪζεηο ρψξσλ πξαζέλνπ 
 ΑηαζΫζηκα θνλδχιηα γηα αλαδΪζσζε 
 ΠεξαηηΫξσ αμηνπνέεζε ηεο άδε ππΪξρνπζαο αλαθχθισζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 
 Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαέζην πνπ επηβΪιιεη ηελ ζπλεξγαζέα ησλ ΟΣΏ γηα ηελ 

 Δ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα φξηα ηνπ Αάκνπ. 
 Έληνλε νηθηζηηθά αλΪπηπμε 
 Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο ιφγσ ηεο Ώηηηθάο νδνχ πνπ επηβαξχλεη θεληξηθνχο 

δξφκνπο ηνπ Αάκνπ 
 Καηαθεξκαηηζκφο Πφιεο θαη «γεηηνληψλ» θαη ιφγσ Ϋληνλεο δηεξρφκελεο 

θπθινθνξέαο, ζε ππεξ-ηνπηθφ επέπεδν (Λ. ΐεΎθνπ θαη Λ. Γαιαηζένπ) 
 Οη ηΪζεηο αλΪπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ εκπνξένπ, βηνηερλέαο, 

απνζεθψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ αζηηθάο εμππεξΫηεζεο ρσξέο θαζνξηζκΫλν 
ζρΫδην ρσξνζΫηεζεο (πξνβιάκαηα φριεζεο) 

 Δ Ϋιιεηςε δσλψλ πξνζηαζέαο γηα ηηο δαζηθΫο αλαδαζσηΫεο πεξηνρΫο 
 Κέλδπλνο λα ραζνχλ δηαζΫζηκνη ρψξνη πξαζέλνπ ιφγσ Ϋιιεηςεο πφξσλ. 
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δεκηνπξγέα θνηλψλ ΥΤΣΏ εθεέ πνπ δε ππΪξρνπλ ε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 
φπνπ άδε ππΪξρνπλ ζρεηηθΪ κε ηελ δηαρεέξηζε ησλ απνξξηκκΪησλ. 

  Δ εθαξκνγά ηεο θπθινθνξηαθάο κειΫηεο 
 Δ δεκηνπξγέα δεκνηηθψλ δξνκνινγέσλ θφκβν ηελ Ϋδξα ηνπ Αάκνπ, ζα σζάζεη ην 

ηνπηθφ εκπφξην θαη ηελ απνθΫληξσζε. 
 Δ απνζπκθφξεζε δξφκσλ εληφο, ζα κεηψζεη ηα αηπράκαηα θαη ζα βνεζάζεη 

ζηελ πνηφηεηα δσάο 
 Ώμηνπνέεζε ηεο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο ζε ζΫκαηα ειΫγρνπ θπθινθνξέαο θαη 

ζηΪζκεπζεο 
 ΠξνζΫιθπζε επηζθεπηψλ γηα αγνξΫο, αλαςπρά, αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 
 Δ ζπλεξγαζέα κε ηελ ΒΤΑΏΠ επηηξΫπεη επηπξφζζεηεο ελΫξγεηεο πξνο βειηέσζε 

ηνπ άδε πθηζηακΫλνπ δηθηχνπ απνρΫηεπζεο 
 Δ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζέαο κε ηελ ΑΒΔ γηα Ϋξγα ειεθηξνθσηηζκνχ κε ηελ 

εμεχξεζε ησλ θαηΪιιεισλ πφξσλ 
 Βηζαγσγά ζε πξνγξΪκκαηα αλΪπιαζεο πφιεσλ 
 πλεξγαζέα κε ΑΒΔ γηα ππνγεηνπνέεζε ελαΫξησλ θαισδέσλ 

 Ο ζηφινο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ εέλαη ιεηηνπξγηθφο, αιιΪ αξθεηΪ παιαηφο θαη 
ρξάδεη αιιαγάο 

 Δ Ϋιιεηςε εμνπιηζκνχ ζηελ ππεξεζέα θαζαξηφηεηαο γηα αληηκεηψπηζε 
θαηαζηΪζεσλ εθηΪθησλ αλαγθψλ 

 Δ αλνξγΪλσηε ζηΪζκεπζε νρεκΪησλ θαη ε ππθλά θπθινθνξέα απηνθηλάησλ 
 πξνθαινχλ ζπρλΪ αηπράκαηα 
 Αελ ππΪξρεη δηακπεξάο θπθινθνξέα 
 Αελ Ϋρεη εθαξκνζηεέ εμ νινθιάξνπ ε αξρηθά θπθινθνξηαθά κειΫηε 
 Κέλδπλνη ζνβαξψλ αηπρεκΪησλ ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο ιφγσ πςειψλ 

ηαρπηάησλ 
 ΑηαξξνΫο πιεξσκψλ ζηα ηΫιε απνρΫηεπζεο. Δ επΫθηαζε ησλ νκβξέσλ ιφγσ 

πξνβιεκΪησλ ππνδνκψλ θαη ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο 
 Δ αληαπνδνηηθφηεηα φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαζθεπά ησλ αγσγψλ απνρΫηεπζεο 
 Δ Ϋιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ αλαβΪιινπλ ηα Ϋξγα ειεθηξνθσηηζκνχ 
 Δ ππθλνθαηνέθεζε θαη ε Ϋιιεηςε ρψξσλ δεκηνπξγεέ Ϋληνλε δάηεζε, γηα εθηΫιεζε 

απνηειεζκαηηθψλ Ϋξγσλ (π.ρ. δεκηνπξγέα ελαΫξησλ ππνζηαζκψλ ΑΒΔ) 
 Δ κεηΪζεζε αξκνδηνηάησλ απφ ηελ πνιηηεέα ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε ρσξέο ηελ 

αλΪινγε εμαζθΪιηζε πφξσλ 
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Πίλαθαο 47: SWOT Αλάιπζε ζεκαηηθνχ ηνκέα «Δμππεξέηεζε Πνιηηψλ/Κξαηηθέο Αξκνδηφηεηεο»  
ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΧΝ / ΚΡΑΣΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Δ ζαθάο πνιηηηθά βνχιεζε ηεο λΫαο Αεκνηηθάο Ώξράο θαη ηνπ Αεκνηηθνχ 
πκβνπιένπ σο πξνο ηελ αλΪπηπμε θαη βειηέσζε ησλ παξερνκΫλσλ 
ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ Πνιέηε. 

 Δ αλζξσπνθεληξηθά θνπιηνχξα ηνπ Αάκνπ. 
 Δ χπαξμε ειεθηξνληθνχ portal κε πιάξε ελεκΫξσζε θαη ζπλερά 

επηθαηξνπνέεζε γηα επηθνηλσλέα κε ηνλ Πνιέηε. Απλαηφηεηα εμππεξΫηεζεο 
ησλ πνιηηψλ απφ απφζηαζε ρσξέο ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαθνξΪο ηνπο ζηνλ 
ρψξν ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηάκαηνο 

 Δ Ϋληαμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ θαζεκεξηλά ιεηηνπξγέα 
ηνπ Αάκνπ 

 Καιά δεκνηηθά ππνδνκά θαη παξνρά ππεξεζηψλ πςειάο πνηφηεηαο πξνο 
ηνπο πνιέηεο (π.ρ. θνηλσληθΫο ππεξεζέεο, πξφγξακκα αλαθχθισζεο, θ.ιπ.) 

 Απλαηφηεηα επΫθηαζεο ζπζηάκαηνο GIS κΫζσ Ϋληαμεο ζε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξΪκκαηα 

 Παξνρά δσξεΪλ αζχξκαηεο ζχλδεζεο κΫζσ ηνπ Αάκνπ ζε θεληξηθΪ ζεκεέα 
θαη πιαηεέεο κε δπλαηφηεηα αλαβΪζκηζεο γηα ην ζχλνιν ηεο πφιεο ηνπ 
Γαιαηζένπ 

 ΏλΪγθε πεξηνξηζκνχ ηεο γξαθεηνθξαηέαο 
 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ: 

a. ΏλΪγθε επΫθηαζεο δηνηθεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 
b. ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
c. ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο 
d. ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο ζηφινπ δεκνηηθάο ζπγθνηλσλέαο 
e. ΏλΪγθε αλΪπηπμεο ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 
f. Σερλνινγέα. ΏλΪγθε πεξαηηΫξσ αμηνπνέεζεο λΫσλ ηερλνινγηψλ, αλαβΪζκηζεο 
ππαξρνπζψλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη αλΪπηπμεο ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πνιέηε. 

 ΏλΪγθε εθαξκνγάο ειεθηξνληθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ θαη δηαρεέξηζεο ρξάζεσλ 
γεο 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ζρεδένπ πνιηηηθάο πξνζηαζέαο 

Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

 Ώλαδάηεζε θαη δηΪζεζε πφξσλ γηα Ϊκεζε πινπνέεζε δξΪζεσλ θαη 
ελεξγεηψλ σξέκαλζεο Ϋξγσλ πξνο Ϋληαμε ζηε Α Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν. 

 Βπηδέσμε Ϋληαμεο ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο ηνπ 
ΒΠΏ 

 Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΚεληξηθΫο ΥξεκαηνδνηηθΫο ΠεγΫο 
 Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΑΕΣ (ζε εμΫιημε 2 ππφγεηα γθαξΪδ) 
 Απλαηφηεηα αμηνπνέεζεο ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκεηνράο ζε δέθηπα κε 

Ϊιινπο δάκνπο  

 Με πινπνέεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβΪζεσλ γηα βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσάο ιφγσ αδπλακέαο δηαζθΪιηζεο πφξσλ 

 Ο βαζκφο θηλεηηθφηεηαο ζπγθξηηηθΪ κε ηηο αλαπηπμηαθΫο πξαθηηθΫο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζε ηνπηθφ επέπεδν γηα πεξηνρΫο Ϋληνλεο νηθηζηηθάο δάηεζεο. 

 Σπρφλ αδπλακέα πξνο ηελ ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαη ππεξεζηψλ 
πξνζαξκνζκΫλσλ ζηε δάηεζε ηνπ θνηλνχ. 

 Με Ϋληαμε ηνπ ζρεδένπ αλΪπηπμάο ηνπ Αάκνπ ζε επξχηεξν θεληξηθφ ζρεδηαζκφ 
(εζληθφ) γηα εμεχξεζε πφξσλ. 
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3.2.2 Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο  
 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΠΟΛΙΣΙΚΖ, ΠΑΙΓΔΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΑΘΛΖΣΙΜΟ 

Δλφηεηεο: Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά, Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (Γνκέο Τγείαο-Πξφλνηαο, Τπνδνκέο 
Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζηηθέο Τπνδνκέο, Αζιεηηθέο Τπνδνκέο) 

 ΏλΪγθε πεξαηηΫξσ επΫθηαζεο θαη αλαβΪζκηζεο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Πξφλνηαο 

 ΏλΪγθε παξνράο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πξφλνηαο ζε επέπεδν γεηηνληΪο 

 ΏλΪγθε παξνράο εμεηδηθεπκΫλσλ ππεξεζηψλ αλΪ ζεκαηηθφ ηνκΫα (πρ. ρνιηθά Κνηλσληθά Τπεξεζέα, 
ΚΫληξν Τπνδνράο ΚαθνπνηεκΫλσλ Γπλαηθψλ θιπ.)  

 ΏλΪγθε ζπληνληζκνχ ησλ θνξΫσλ πνπ παξΫρνπλ ππεξεζέεο θνηλσληθνχ ραξαθηάξα. 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο θαη αλαβΪζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ θαη παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ 
ζηαζκψλ 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ειηθησκΫλνπο 

 ΏλΪγθε ζπκπιάξσζεο πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 

 ΏλΪγθε αχμεζεο ππνδνκψλ αζιεηηζκνχ 

 ΏλΪγθε αχμεζεο ρψξσλ αλαςπράο 

 ΏλΪγθε νξγΪλσζεο λΫσλ δηθηχσλ εζεινληψλ αλΪ ζεκαηηθφ ηνκΫα θαη ελέζρπζεο ησλ ππαξρφλησλ  

 ΏλΪγθε νξγΪλσζεο κεραληζκνχ πνιηηηθάο πξνζηαζέαο θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηα πθηζηΪκελα δέθηπα 
εζεινληψλ θαη κε λΫα δέθηπα εζεινληψλ αλΪ ζεκαηηθφ ηνκΫα. 

 ΏλΪγθε νξγΪλσζεο ηεο δηαρεέξηζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΚΫληξνπ Ώζβεζηνθακέλνπ 
 

 
ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Δλφηεηεο: Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, Οηθηζηηθφ Πεξηβάιινλ, Σερληθέο Τπνδνκέο (Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, 
Πεξηβαιινληηθέο Τπνδνκέο, Τπνδνκέο Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πφξσλ, Τπνδνκέο Δλέξγεηαο, 
Σειεπηθνηλσληαθέο Τπνδνκέο) 

 ΏλΪδεημε θΫληξνπ πφιεο κε «ηαπηφηεηα» 

 Βπηθαηξνπνέεζε θαη εθαξκνγά ΓΠ – θαζνξηζκφο ησλ ρξάζεσλ γεο 

 ΏλΪγθε απνηειεζκαηηθάο δηαρεέξηζεο θπθινθνξέαο νδηθψλ θαη ππεξ-ηνπηθψλ αξηεξηψλ θαη ρψξσλ 
ζηΪζκεπζεο 

 ΏλΪγθε πξνζηαζέαο δαζηθψλ θαη αλαδαζσηΫσλ εθηΪζεσλ αλΪπηπμεο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ 
πξαζέλνπ. ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ζπζηάκαηνο δαζνπξνζηαζέαο 

 ΏλΪγθεο βειηέσζεο θαη επΫθηαζεο ησλ ππνδνκψλ πεξηβΪιινληνο (δέθηπα απνρΫηεπζεο, θπζηθνχ 
αεξένπ, νκβξέσλ, ειεθηξνθσηηζκνχ ζπζηάκαηα απνθνκηδάο – δηαρεέξηζεο απνξξηκκΪησλ, 
αλαθχθισζεο) 

 ΏλΪγθε πινπνέεζεο νινθιεξσκΫλσλ παξεκβΪζεσλ αζηηθάο αλΪπιαζεο θαη βηνθιηκαηηθάο αζηηθάο 
αλΪπιαζεο 

 ΏλΪγθε πινπνέεζεο πξνγξακκΪησλ εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο θαη εθαξκνγάο ΏΠΒ ζε δεκνηηθΪ 
θηέξηα, ζρνιεέα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
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 ΏλΪγθε βειηέσζεο θαη αλαβΪζκηζεο νδψλ, δηαβΪζεσλ, πεδνδξνκέσλ, νδψλ άπηαο θπθινθνξέαο, 
πνδειαηνδξφκσλ, πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ θαη πξφζβαζεο ΏΜΒΏ θαη εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ 

 ΏλΪγθε νξγΪλσζεο δεκνηηθάο ζπγθνηλσλέαο θαη ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ηεο αζθΪιεηαο ησλ πνιηηψλ 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΣΟΠΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Δλφηεηεο: Απαζρφιεζε-Αλεξγία, Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Πξσηνγελήο-Γεπηεξνγελήο-
Σξηηνγελήο Σνκέαο) 

 ΏλΪγθε απνηειεζκαηηθάο αλΪπηπμεο - δηαρεέξηζεο ηνπ θΫληξνπ, ιφγσ Ϋληνλεο εκπνξηθάο ρξάζεο θαη 
θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ 

 ΏλΪγθε ελέζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 ΏλΪγθε αλΪπηπμεο ησλ δεμηνηάησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κΫζσ πξνγξακκΪησλ δηα βένπ κΪζεζεο 

 ΏλΪγθε ελέζρπζεο αιιΪ θαη δηαρεέξηζεο εκπνξηθψλ δσλψλ κε ηδηαέηεξα απμεκΫλε θαη αμηφινγε 
εκπνξηθά θέλεζε 

 ΏλΪγθε αλΪπηπμεο ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ΟΣΏ θαη ηεο επηξξνάο Ϊιισλ θνξΫσλ  

 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΧΝ / ΚΡΑΣΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ 

Έληαμε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμήο ηνπ Γήκνπ ζε επξχηεξν θεληξηθφ ζρεδηαζκφ (εζληθφ, δεκνηηθφ) γηα 
εμεχξεζε πφξσλ. 

 Ώλαδάηεζε θαη ΑηΪζεζε πφξσλ γηα Ϊκεζε πινπνέεζε δξΪζεσλ θαη ελεξγεηψλ σξέκαλζεο Ϋξγσλ 
πξνο Ϋληαμε ζηε Α Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν. 

 Βπηδέσμε Ϋληαμεο ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο ηνπ ΒΠΏ θαη ΚεληξηθΫο 
ΥξεκαηνδνηηθΫο ΠεγΫο 

 Ώμηνπνέεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ γηα ηελ πινπνέεζε ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ 

 Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΑΕΣ 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο δηνηθεηηθψλ ππνδνκψλ 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο 

 ΏλΪγθε αλΪπηπμεο ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 

 Σερλνινγέα. ΏλΪγθε αμηνπνέεζεο λΫσλ ηερλνινγηψλ, αλαβΪζκηζεο ππαξρνπζψλ κεραλνγξαθηθψλ 
εθαξκνγψλ θαη αλΪπηπμεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πνιέηε. 
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3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΔΝΣΟΠΙΜΟ ΚΡΙΙΜΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

3.3.1 Αξιολόγηζη Δζωηεπικού Πεπιβάλλονηορ (S.W.O.T. Ανάλςζη) -Τπηπεζίερ ηος Γήμος Γαλαηζίος  

Πίλαθαο 48: SWOT Αλάιπζε νξγαλσηηθήο κνλάδαο «Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο» 
ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ / ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΖ ΠΔΡΙΟΥΖ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΤΠΖΡΔΙΔ 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ: Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ, Τπεξεζία Πξαζίλνπ, Τπεξεζία Καζαξηφηεηνο 

Θέκαηα Δζσηεξηθήο 
Αλάπηπμεο 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

 

Λεηηνπξγία (Γξαζηεξηφηεηεο 
& Γηαδηθαζίεο) 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 ΜΫζσ ησλ πνιιψλ αξκνδηνηάησλ πνπ κεηαθΫξζεθαλ απφ 
ηελ θεληξηθά δηνέθεζε ζηνλ Αάκν, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 
θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο απαηηάζεηο θαη αλΪγθεο 
ησλ δεκνηψλ, αξθεέ λα ππΪξμεη ν θαηΪιιεινο αξηζκφο 
αηφκσλ εμεηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ 

 Εθαλφηεηα εμππεξΫηεζεο ηνπ πνιέηε ρσξέο ηελ παξαπνκπά 
ζε Ϊιιεο ππεξεζέεο (ΤΣΒ) 

 Άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζηελ Αηεχζπλζε γηα πξνψζεζε 
ησλ αηηεκΪησλ ηνπ πνιέηε (ΤΣΒ) 

 Άκεζε απηνςέα ηνπ πξνβιάκαηνο θαη πξνζσξηλά επέιπζε 
(ΤΣΒ) 

 ΒμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε σο πξνο ηα γξαπηΪ ηνπ αηηάκαηα, 
κΫζα ζηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ ρξνληθΪ φξηα (ΤΣΒ) 

 ΏλΪπηπμε δηαδηθηπαθνχ ηζηνρψξνπ (ΤΣΒ) 

 ΏλΪπηπμε δηαδηθηπαθνχ ηζηνρψξνπ, ζπζηάκαηνο 
παξαθνινχζεζεο νρεκΪησλ GIS (ΤΚ)  

 ΏλαδΪζσζε, απνςέισζε, ζπληάξεζε πξαζέλνπ 
(θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πιαηεηψλ, ζρνιεέσλ θηι) (ΤΠ) 

 ΏλΪγθε επηηΪρπλζεο δηαδηθαζηψλ (ιφγσ Ϋιιεηςεο 
πξνζσπηθνχ) 

 Βθζπγρξνληζκφο εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ. ΏλΪγθε 
βειηέσζεο επηρεηξεζηαθάο ηθαλφηεηαο 

 ΏλΪγθε επηηΪρπλζεο Ϋξγσλ 

 ΏλΪγθε απνηειεζκαηηθάο δηαρεέξηζεο ηερληθψλ Ϋξγσλ θαη 
κειεηψλ 

 ΏλΪγθε κεέσζεο γξαθεηνθξαηέαο 
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 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Πηζηνπνέεζε ηεο ΤΣΒ σο δηθαηνχρνπ ζε Ϋξγα ππνδνκψλ γηα 
ην ΒΠΏ 2007-2013 (Αηαρεηξηζηηθά ΒπΪξθεηα) 

 Απλαηφηεηα επηθαηξνπνέεζεο θαη αλαβΪζκηζεο εζσηεξηθψλ 
θαλνληζκψλ 

 Βθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο πνηφηεηαο, Αηνέθεζε κΫζσ 
ζηφρσλ ζε εθαξκνγά ηνπ λ. 3230/2004 

 Βθαξκνγά Κνηλνχ Πιαηζένπ Ώμηνιφγεζεο 

 ΑπζρΫξεηα ζηελ πξνκάζεηα πιηθψλ γηα Ϊκεζεο 
παξεκβΪζεηο (ΤΣΒ) 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κε Ϊιιεο δεκφζηεο ππεξεζέεο γηα ηελ 
επέιπζε πξνβιεκΪησλ ησλ πνιηηψλ (ΤΣΒ) 

Οξγάλσζε / πλεξγαζίεο Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

  ΤπΪξρεη ε δπλαηφηεηα δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε 
γεηηνληθνχο Αάκνπο γηα ηελ εθηΫιεζε Ϋξγνπ θνηλνχ 
ελδηαθΫξνληνο 

 Απλαηφηεηα θαιχηεξεο ζπλεξγαζέαο κε ηνπο Ο.Κ.Χ. θαη κε 
θνξεέο ηνπ Αεκνζένπ θαη Εδησηηθνχ ηνκΫα 

 πζζσξεπκΫλε εκπεηξέα ζε δηαρεέξηζε ηερληθψλ Ϋξγσλ 

 Βκπεηξέα ζε δηαρεέξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ 

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο Αηεχζπλζεο ΠεξηβΪιινληνο 

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο Σκάκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ 

 ΏλΪγθε αλαδηνξγΪλσζεο ηεο ΤΣΒ 

 ΏλΪγθε αλαδηνξγΪλσζεο θαη ελέζρπζεο ηεο ΤΚ 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Απλαηφηεηα αλαδηνξγΪλσζεο ησλ Τπεξεζηψλ 

 Αεκηνπξγέα ζπλεξγαζηψλ κε Αάκνπο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 
αιιεινελεκΫξσζε θαη κεηαθνξΪ ηερλνγλσζέαο 

 Ώπνπζέα ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο κΫζσ ζηφρσλ 

 Καθά εθηΫιεζε Ϋξγσλ απφ ηελ πιεπξΪ ησλ Ο.Κ.Χ. 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κε Ϊιιεο δεκφζηεο ππεξεζέεο 

Αλζξ. Γπλακηθφ / 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Έκπεηξν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ (ΤΣΒ, ΤΠ, ΤΚ)  Έιιεηςε εμεηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ(ΤΣΒ, ΤΠ, ΤΚ) 
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  πκκεηνρά ζε πξνγξΪκκαηα επηκφξθσζεο ζηειερψλ πνπ 
νξγαλψλνληαη απφ θεληξηθνχο θνξεέο 

 πκκεηνρά ζε πξνγξΪκκαηα επηκφξθσζεο αηξεηψλ 

 ΏλΪγθε ελέζρπζεο-αλαβΪζκηζεο πιηθνηερληθάο ππνδνκάο 

 ΐειηέσζε θαη Ϊκεζε αλαλΫσζε κεραλνξγΪλσζεο θαη 
εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζέαο (ΤΣΒ, ΤΚ) 

 ΏλΪγθε απφθηεζεο θαηλνχξησλ κεραλεκΪησλ ζπληάξεζεο 
Ϋξγσλ (ΤΣΒ) 

 ΏλΪγθε απφθηεζεο νρεκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
εθηΫιεζε θαη ηε ζπληάξεζε Ϋξγσλ πξαζέλνπ (ΤΠ) 

 ΏλΪγθε απφθηεζεο θαηλνχξησλ νρεκΪησλ (αλαλΫσζε 
ζηφινπ)/κεραλεκΪησλ (ΤΚ) 

 Έιιεηςε ζεκηλαξέσλ θαη θαηΪξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ(ΤΣΒ, 
ΤΠ, ΤΚ) 

 Έιιεηςε απνζάθεο πιηθψλ γηα ην ζπλεξγεέν επηζθεπάο 
νρεκΪησλ (ΤΚ) 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Ώμηνπνέεζε πφξσλ 4εο Πξνγξακκαηηθάο Πεξηφδνπ 
(ΒΠΏ,ΚεληξηθΫο ΠεγΫο, θιπ.) γηα αλαβΪζκηζε πιηθνηερληθάο 
ππνδνκάο  

 Αεκηνπξγέα Αεκνηηθνχ ΚΒΚ γηα επηκφξθσζε ζηειερψλ 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ, δηαξθάο 
αλαδάηεζε επηδνηνχκελσλ θαηαξηέζεσλ 

 Υξνλνβφξεο δηαδηθαζέεο πξφζιεςεο κΫζσ ΏΒΠ 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα αλαβΪζκηζε πιηθνηερληθάο ππνδνκάο 

Οηθνλνκηθά (Έζνδα / 
Γαπάλεο) 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Δ ΤΣΒ ζπκκεηΫρεη ελεξγΪ ζηελ ζχληαμε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αάκνπ κε βΪζε ηεξαξρεκΫλεο 
πξνηεξαηφηεηεο. 

 Απλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζε εζληθΪ θαη επξσπατθΪ 
πξνγξΪκκαηα, θαζψο θαη δεκφζησλ επελδχζεσλ (ΤΣΒ, ΤΠ, 
ΤΚ) 

 Ώδπλακέα νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ιφγσ Ϋιιεηςεο 
πφξσλ κε επέπησζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ Ϋξγσλ θαη ζηελ 
εμππεξΫηεζε ησλ Αεκνηψλ 
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 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Ώλαδάηεζε θαη ΑηΪζεζε πφξσλ γηα Ϊκεζε πινπνέεζε 
δξΪζεσλ θαη ελεξγεηψλ σξέκαλζεο Ϋξγσλ πξνο Ϋληαμε ζηελ 
4ε Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν. 

 Βπηδέσμε Ϋληαμεο ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθνχο 
πφξνπο ηνπ ΒΠΏ 

 Ώμηνπνέεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ  

 Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΚεληξηθΫο 
ΥξεκαηνδνηηθΫο ΠεγΫο  

 Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΑΕΣ 

 ΠεξηνξηζκΫλνη νηθνλνκηθνέ πφξνη 

 Ώζπλεράο ξνά ρξεκαηνδφηεζεο απφ θεληξηθνχο θνξεέο 
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Πίλαθαο 49: SWOT Αλάιπζε νξγαλσηηθήο κνλάδαο «Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο»  
ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ / ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΖ ΠΔΡΙΟΥΖ: ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΔ ΤΠΖΡΔΙΔ 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ: Σκήκα Γηνίθεζεο, Σκήκα Πξνζσπηθνχ, Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο 

Θέκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

 

Λεηηνπξγία 

(Γξαζηεξηφηεηεο & Γηαδηθαζίεο) 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Οη ππεξεζέεο αληαπνθξέλνληαη Ϊκεζα ζηα αηηάκαηα ησλ 
πνιηηψλ. Άκεζε θαη Ϋγθαηξε εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε 

 Γξαθεέν Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο κε δπλακηθφ ξφιν (ΣΑ) 
 Πιάξεο εθαξκνγά ηνπ ζπζηάκαηνο GENESIS (ΣΑΚ) 
 ΐειηέσζε ηεο Αηνηθεηηθάο Λεηηνπξγέαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλΪπηπμεο κΫζσ ηεο Αηνηθεηηθάο 
ΏλαδηΪξζξσζεο πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο ΚαιιηθξΪηεο 
 

 Πξνβιάκαηα ππνδνράο-εμππεξΫηεζεο θνηλνχ ζε ζρΫζε 
κε ηελ ΣΑΚ ιφγσ ειιεέςεσλ ρψξσλ ζην Αεκαξρηαθφ 
ΚαηΪζηεκα 

 Καζπζηεξάζεηο ζηε δηεθπεξαέσζε αηηεκΪησλ (ΣΑ) 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Βθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο πνηφηεηαο, Αηνέθεζε κΫζσ 
ζηφρσλ ζε εθαξκνγά ηνπ λ. 3230/2004 

 Βθαξκνγά Κνηλνχ Πιαηζένπ Ώμηνιφγεζεο 
 ΏλαδηνξγΪλσζε Τπεξεζηψλ θαη Ώλαθαηαλνκά Πξνζσπηθνχ, 

ιφγσ ηνπ Ν4024/2011 (ΦΒΚΏ226/27-10-11) 

 Απζθνιέα ζηελ πηνζΫηεζε ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο 
πνηφηεηαο, δηνέθεζε κΫζσ ζηφρσλ ζε εθαξκνγά ηνπ λ. 
3230/2004 

Αλζξ. Γπλακηθφ / Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 ηειερηαθφ δπλακηθφ κε επαξθά γλψζε αληηθεηκΫλνπ θαη θαιά 
ζπλεξγαζέα κε ηνπο πνιέηεο 

 Ώμηνπνέεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκΪησλ (ΣΑ, ΣΠ)  
 πλερά ζεκηλΪξηα ππαιιάισλ πξνθεηκΫλνπ λα 

εμεηδηθεπζνχλ ζε ζΫκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο αξκνδηφηεηΪο 
ηνπο (ΣΠ) 

 Ώλαδάηεζε επηκνξθψζεσλ/ εθπαηδεχζεσλ κΫζσ ηνπ 
Βζληθνχ ΚΫληξνπ Αεκφζηαο Αηνέθεζεο θαη Ελζηηηνχηνπ 

 ΏλΪγθε πξφζιεςεο εμεηδηθεπκΫλνπ θαη θπξέσο κφληκνπ 
πξνζσπηθνχ ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο 

 ΏλΪγθε αλαλΫσζεο εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ γξαθεένπ 
 ΏλΪγθε εθαξκνγάο πνιηηηθάο δηα βένπ εθπαέδεπζεο 
 ΏλΪγθε εμνηθεέσζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζε ζΫκαηα πξνζιάςεσλ, ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο 
ππαιιάισλ, ζχληαμε νξγαληζκνχ εζσηεξηθάο ππεξεζέαο 
θ.Ϊ. (ΣΑ, ΣΠ) 
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Βπηκφξθσζεο (ΕΝΒΠ) 
 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ζπγθεθξηκΫλσλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ 
 ΏλΪγθε πξφζιεςεο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πγηεηλά 

θαη αζθΪιεηα εξγαζέαο (ηερληθφο αζθαιεέαο-ηαηξφο 
εξγαζέαο) 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  ΐειηέσζε κεραλνγξΪθεζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ (ΣΑ, ΣΠ) 
 Ώμηνπνέεζε πφξσλ 4εο Πξνγξακκαηηθάο Πεξηφδνπ (ΒΠΏ, 

ΚεληξηθΫο ΠεγΫο, θιπ.) γηα αλαβΪζκηζε πιηθνηερληθάο 
ππνδνκάο 

 Κεληξηθά πνιηηηθά πξνζιάςεσλ 
 Υξνλνβφξεο δηαδηθαζέεο πξφζιεςεο κΫζσ ΏΒΠ 
 Έιιεηςε πφξσλ γηα αλαβΪζκηζε ππνδνκψλ 
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Πίλαθαο 50: SWOT Αλάιπζε νξγαλσηηθήο κνλάδαο «Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο» 
 

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ / ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΖ ΠΔΡΙΟΥΖ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΖΡΔΙΔ 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ: Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Σκήκα Λνγηζηεξίνπ, Σκήκα Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ, Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο 

Θέκαηα Δζσηεξηθήο 
Αλάπηπμεο 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

Λεηηνπξγία (Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο) 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Πηζηνπνέεζε ππεξεζηψλ θαηΪ ISO 9001/2000 
 Άκεζε θαη Ϋγθαηξε εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε 
 ΒλεκΫξσζε πνιηηψλ κΫζσ ηειεθσληθάο ά Ϋγγξαθεο 

απΪληεζεο 
 Διεθηξνληθά εμππεξΫηεζε πνιηηψλ  
 Σακεηαθά εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε 

 ΏλΪγθε απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ειΪηησζε 
γξαθεηνθξαηέαο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ηνπ 
πνιέηε. Υξνλνβφξεο δηαδηθαζέεο ιφγσ επηθνηλσληψλ 
θαη κε Ϊιινπο θνξεέο 

 Πνιχπινθε λνκνζεζέα θαη κε επαξθάο ελεκΫξσζε 
ζρεηηθΪ κε ηηο αιιαγΫο ησλ δηαηΪμεσλ 

 Έιιεηςε εμεηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ  

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Απλαηφηεηα πηζηνπνέεζεο ησλ ππεξεζηψλ σο 
δηθαηνχρνπ ζε Ϋξγα ππνδνκψλ γηα ην ΒΠΏ 2007-
2013 (Αηαρεηξηζηηθά ΒπΪξθεηα) 

 Βθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο πνηφηεηαο, Αηνέθεζε 
κΫζσ ζηφρσλ ζε εθαξκνγά ηνπ λ. 3230/2004 

 Βθαξκνγά Κνηλνχ Πιαηζένπ Ώμηνιφγεζεο 

 ΠνιπδηΪζπαζε δηαδηθαζηψλ 
 Ώπνπζέα ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο κΫζσ ζηφρσλ 

Οξγάλσζε / πλεξγαζίεο Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

  Απλαηφηεηα θαιχηεξεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπ 
ηκάκαηνο Λνγηζηεξένπ θαη ηνπ ηκάκαηνο Πξνκεζεηψλ 

 ΒπηθΪιπςε αξκνδηνηάησλ θαη αληηθεηκΫλσλ 
νξγαλσηηθψλ κνλΪδσλ 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Απλαηφηεηα αλαδηνξγΪλσζεο ππεξεζηψλ  ΤθηζηΪκελε νξγαλσηηθά δηΪξζξσζε ηνπ Αάκνπ κε 
ιεηηνπξγέα νξγαλσηηθψλ κνλΪδσλ κε παξεκθεξά, 
επηθαιππηφκελα θαη ζπλεξγαηηθΪ αληηθεέκελα 
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 Ώπνπζέα ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο κΫζσ ζηφρσλ 

Αλζξ. Γπλακηθφ / Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 ΑηΪζεζε ζπλεξγαζέαο θαη ζπλερνχο επηκφξθσζεο 
κΫζα απφ ζεκηλΪξηα θαη εκεξέδεο 

 Βθαξκνγά δηπινγξαθηθνχ ζπζηάκαηνο 
 ΒπΪξθεηα ππνδνκψλ ΣΠΒ θαη Δ/Τ. ΤπΪξρεη ζπλεράο 

αλαβΪζκηζε πξνγξΪκκαηνο κεραλνξγΪλσζεο, 
ινγηζηεξένπ, ηακεηαθάο θαη απνζάθεο 

 Άξηην δέθηπν Δ/Τ ην νπνέν Ϋρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 
ζην δηαδέθηπν. 

 Βιιεέςεηο ζε εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ ζε φια ηα 
ηκάκαηα . ΏλΪγθεο ζε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

 ΏλΪγθε εθαξκνγάο πνιηηηθάο δηα βένπ εθπαέδεπζεο. 
 ΏλΪγθε επηκφξθσζεο ζε ΣΠΒ θαη μΫλεο γιψζζεο 
 Έιιεηςε απνζεθψλ. 
 ΏλΪγθε δηεπζΫηεζεο - επΫθηαζεο ρψξσλ εξγαζέαο 
 Έιιεηςε πιηθνηερληθάο ππνδνκάο θαη πφξσλ 
 ΏλΪγθε απνηειεζκαηηθάο δηθηχσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο πφξσλ ζε ζρΫζε κε 
ηελ εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε 
 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Ώμηνπνέεζε πφξσλ 4εο Πξνγξακκαηηθάο Πεξηφδνπ 
(ΒΠΏ, ΚεληξηθΫο ΠεγΫο, θιπ.) γηα αλαβΪζκηζε 
πιηθνηερληθάο ππνδνκάο 

 Ώπνπζέα πνιηηηθάο δηα βένπ εθπαέδεπζεο θαη 
επηκφξθσζεο  

 Κεληξηθά πνιηηηθά πξνζιάςεσλ 
 Υξνλνβφξεο δηαδηθαζέεο πξφζιεςεο κΫζσ ΏΒΠ 
 Έιιεηςε πφξσλ γηα αλαβΪζκηζε ππνδνκψλ 

 

Οηθνλνκηθά (Έζνδα / Γαπάλεο) Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

  ηαδηαθά βειηέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Αάκνπ  ΚαζπζηΫξεζε θαηαβνιάο θεληξηθψλ ρξεκαηνδνηάζεσλ 
 Πξνβιάκαηα ξεπζηφηεηαο 
 Ώδπλακέα εέζπξαμεο εζφδσλ  
 ΠεξηθνπΫο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγάζεσλ  
 Ώπξφβιεπηνη παξΪγνληεο (πρ. ΦπζηθΫο θαηαζηξνθΫο) 

 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

 Βθαξκνγά ζπλνιηθνχ ζρεδένπ νηθνλνκηθάο 
αλαδηνξγΪλσζεο ηνπ Αάκνπ. 

 Οηθνλνκηθά θξέζε ιφγσ ηνπ αζηαζνχο θαη αζαθνχο 
νηθνλνκηθνχ πεξηβΪιινληνο 
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 ΑηαδεκνηηθΫο ζπλεξγαζέεο κε φκνξνπο Αάκνπο  
 Ώμηνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ 
 Ώμηνπνέεζε ηεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο  
 ΒθκεηΪιιεπζε ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ 
 Βθαξκνγά ζηαζεξνχ πξνγξΪκκαηνο ΏλαδηνξγΪλσζεο θαη 

Οηθνλνκηψλ θιέκαθαο ζην Αάκν. 
 Ώμηνπνέεζε λΫσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ κε Ϋκθαζε 

ζηελ αμηνπνέεζε πξνγξακκΪησλ ηνπ ΒΠΏ 
 

 ΠεξηνξηζκΫλνη νηθνλνκηθνέ πφξνη 
 Ώζπλεράο ξνά ρξεκαηνδφηεζεο 
 Έιιεηςε δηαρεηξηζηηθάο επΪξθεηαο ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Ϋξγν ΒΠΏ θαη ISO. 
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Πίλαθαο 51: SWOT Αλάιπζε νξγαλσηηθήο κνλάδαο «Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ» 

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ / ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΖ ΠΔΡΙΟΥΖ: ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ, ΠΑΙΓΔΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ, ΣΟΠΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ 
ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Γξαθείν Θεκάησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, Γξαθείν Θεκάησλ Παηδείαο, Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζηηθφο θαη Αζιεηηθφο 
Οξγαληζκφο-Βαζίιεο Παπαδηνλπζίνπ, Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή, Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή, ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΖ 

Θέκαηα Δζσηεξηθήο 
Αλάπηπμεο 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

Λεηηνπξγία (Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο) 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Παξνρά πςεινχ επηπΫδνπ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  
 Λεηηνπξγέα ππεξεζηψλ Τγεέαο θαη Πξφιεςεο (Αεκνηηθφ 

Εαηξεέν, Εαηξεέν Ώ ΐνεζεηψλ – Άιζνο ΐεΎθνπ, ΣνκΫαο 
Πξφιεςεο & Ώγσγάο Τγεέαο, ΣνκΫαο Αεκφζηαο Τγηεηλάο 

 Λεηηνπξγέα Τπεξεζηψλ Κνηλσληθάο ΜΫξηκλαο 
(Φπρνθνηλσληθά ππνζηάξημε-ΏλΪπηπμε- Παξνρά θνηλσληθάο 
θξνληέδαο- Κνηλσληθά Πξφλνηα, πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο 
ΟηθνγΫλεηαο, ΣνκΫαο Φπρνινγηθάο Τπνζηάξημεο, ρνιηθά 
Κνηλσληθά Τπεξεζέα, ΟκΪδεο εζεινληψλ (αιιειεγγχεο, 
Βπηζηεκφλσλ), Ααλεηζηηθά Παηγληνζάθε ΏκεΏ (ζπλεξγαζέα), 
Τπνζηάξημε Ϋξγνπ «Γσά & Αεκηνπξγέα» (ΏκεΏ), Γξαθεέν 
Εζφηεηαο (επέθεηηαη ε αιιαγά ΟΒΤ), Γξαθεέν Πξνψζεζεο 
Ώπαζρφιεζεο ΏλΫξγσλ  (επέθεηηαη ε αιιαγά ΟΒΤ) 

 Αηεχξπλζε θχθινπ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη παξεκβΪζεσλ 
ζε ζπλεξγαζέα κε θνξεέο 

 ΑνκΫο παξνράο πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο πγεέαο θαη 
θνηλσληθάο θξνληέδαο εμαηνκηθεπκΫλεο, απνθεληξσκΫλεο θαη 
πξνζβΪζηκεο ζε επέπεδν γεηηνληΪο, γηα Ϊηνκα ηξέηεο ειηθέαο 

 ΑνκΫο Ϋληαζεο ππεξεζηψλ θαη ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγέαο κε 
πςειφ παξαγφκελν φθεινο 

 Καιά ρσξηθά δηαζπνξΪ ησλ δνκψλ ζηα φξηα ηνπ Αάκνπ 
 ΟινθιεξσκΫλν ζχζηεκα παξνράο ππεξεζηψλ ζην πέηη απφ 

 Ώδπλακέα αληαπφθξηζεο θαη θΪιπςεο ηεο ζπλερψο 
απμαλφκελεο ζπλνιηθάο δάηεζεο  

 ΏλΪγθε επΫθηαζεο ππνδνκψλ πξφλνηαο, πνιηηηζκνχ, 
πγεέαο 

 Πεξηνξηζκφο θξαηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεέσζε 
θνηλσληθψλ δαπαλψλ 

 Βιιεέςεηο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηδηαέηεξα ζε λΫεο 
ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο 

 Έιιεηςε κεραλνξγΪλσζεο 
 Με εθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ 
 Γξαθεηνθξαηηθφ χζηεκα Αηαρεέξηζεο ΠξνγξΪκκαηνο 

ΐνάζεηα ζην πέηη 
 ΏπμεκΫλεο θνηλσληθΫο αλΪγθεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο 

ζπγθπξέαο 
 ΜεγΪιε δεκνγξαθηθά αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηξέηεο 

ειηθέαο  
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ηελ πξφιεςε κΫρξη θαη ηελ απνθαηΪζηαζε 
 ηειερσκΫλν Γξαθεέν Παηδεέαο  
 πλεξγαζέα ηνπ Γξαθεένπ Παηδεέαο κε ηηο Αηεπζχλζεηο ησλ 

ζρνιεέσλ θαη ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Αάκνπ 
 Λεηηνπξγέα 6 Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη ελφο ΐξεθνλεπηαθνχ 

Παηδηθνχ ηαζκνχ. 
 Καινθαηξηλφ αζιεηηθφ πξφγξακκα CAMP ζηηο εγθαηαζηΪζεηο 

ηνπ Ώζιεηηθνχ ΚΫληξνπ ηνπ Αάκνπ.  
 ΠαηδηθΫο Ώθαδεκέεο αζιεηηζκνχ 
 Μαδηθφο Λατθφο Ώζιεηηζκφο  
 Φηινμελέα ζπιιφγσλ απφ Ϊιινπο Αάκνπο 
 Ώζιεηηθφο χιινγνο ΏΜΒΏ («ΏΜΒΏ ΓΏΛΏΣΕΟΤ»)  
 Σα ζηΫθηα Νενιαέαο δηαζΫηνπλ ηκάκαηα ζε δηαθνξνπο ηνκεέο 

(Γσγξαθηθάο, Φσηνγξαθέαο, Κεξακηθάο, Κνζκάκαηνο, 
Μνπζηθάο, ΘεΪηξνπ θαη Υνξνχ) 

 Πξφγξακκα δεκηνπξγηθάο απαζρφιεζεο (ην θαινθαέξη) 
 ΠνιηηηζηηθΫο Αξαζηεξηφηεηεο (Βθδειψζεηο ΚαζαξΪο 

ΑεπηΫξαο, «Πνιηηηζηηθφ Καινθαέξη» (θαινθαηξηλφ θεζηηβΪι, 
πλεξγαζέεο ά/θαη παξαγσγΫο κε ηνπηθΪ ζπγθξνηάκαηα θαη 
πνιηηηζηηθΪ ζράκαηα. ΒθζΫζεηο δσγξαθηθάο, δηαιΫμεηο, 
νκηιέεο.) 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  πγρξεκαηνδφηεζε λΫσλ δξΪζεσλ απφ ην ΒΚΣ θαη ην ΒΠΏ 
2007-2013 

 ΐειηέσζε ηεο Αηνηθεηηθάο Λεηηνπξγέαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλΪπηπμεο κΫζσ ηεο Αηνηθεηηθάο 
ΏλαδηΪξζξσζεο πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο ΚαιιηθξΪηεο 

 Βλέζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κΫζσ ηεο εμαζθΪιηζεο 
ρνξεγηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δσξεψλ. 

 Ώμηνπνέεζε ά επΫθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγηψλ κε θνξεέο 
θνηλσληθάο θξνληέδαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 
επέπεδν γηα ηελ θΪιπςε θελψλ, ειιεέςεσλ θαη ησλ 

 ΠεξηνξηζκΫλεο ππνδνκΫο  
 ΠεξηνξηζκΫλνη νηθνλνκηθνέ πφξνη 
 Αηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο κειψλ 
 Σπρφλ αδπλακέα σο πξνο ηελ ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκΫλσλ ζηε δάηεζε ηνπ θνηλνχ. 
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απμεκΫλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ 
 Βλέζρπζε ηεο θνηλσληθάο ζπκκεηνράο 
 ΏλΪπηπμε ζπζηάκαηνο απηνβνάζεηαο 
 πλΫρηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο Βληζρπηηθάο δηδαζθαιέαο ζε 

καζεηΫο Ώ’ΐΪζκηαο θαη ΐ’ΐΪζκηαο εθπαέδεπζεο 
 Λεηηνπξγέα ηκάκαηνο ζρνιηθάο κΫξηκλαο γηα επέιπζε 

πξνβιεκΪησλ ησλ ζρνιεέσλ. 
 

Οξγάλσζε / πλεξγαζίεο Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

  Τπεξεζέεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκεέο θνηλσληθάο 
πξφλνηαο, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, ηνπηθάο αλΪπηπμεο 

 πκκεηνρά ηνπ Αάκνπ ζην Βζληθφ Αηαδεκνηηθφ Αέθηπν Τγηψλ 
Πφιεσλ – Πξναγσγάο Τγεέαο (ΒΑΑΤΠΠΤ)   

 ΏπηνηΫιεηα Πξνγξακκαηηζκνχ  ΑξΪζεσλ  
 ΟινθιεξσκΫλν δέθηπν ζπλεξγηψλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο 

θνηλσληθάο θξνληέδαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 
επέπεδν 

 πκπιεξσκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ Ανκψλ γηα ηελ θΪιπςε 
θελψλ, ειιεέςεσλ θαη θαηλνχξγησλ αλαγθψλ 

 

 Αεκηνπξγέα νξγαληθάο κνλΪδαο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο  
 Βιιηπάο ζηειΫρσζε εμεηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ, 
 Βιιεέςεηο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηδηαέηεξα ζε λΫεο 

ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο 
 Με αμηνπνέεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο 

γηα ηελ αλΪπηπμε λΫσλ ππεξεζηψλ 
 ΟξγαλσηηθΪ Πξνβιάκαηα  
 Με εθαξκνγά ζπζηάκαηνο δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ 
 Γξαθεηνθξαηηθφ χζηεκα Αηαρεέξηζεο ΠξνγξΪκκαηνο ΐνάζεηα 

ζην πέηη 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Λεηηνπξγέα Σνπηθνχ Αηθηχνπ ΦνξΫσλ Παξνράο Κνηλσληθψλ 
Τπεξεζηψλ  

 Τινπνέεζε πξνγξακκΪησλ κΫζσ ησλ δηθηχσλ πνπ 
ζπκκεηΫρεη 

 Οξγαληζκφο Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη Ώιιειεγγχεο  
 ΐειηέσζε ηεο Αηνηθεηηθάο Λεηηνπξγέαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλΪπηπμεο κΫζσ ηεο Αηνηθεηηθάο 
ΏλαδηΪξζξσζεο πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο ΚαιιηθξΪηεο. 

 ΠεξαηηΫξσ αμηνπνέεζε ά επΫθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγηψλ κε 
θνξεέο θνηλσληθάο θξνληέδαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

 ΠεξηνξηζκΫλνη πφξνη 
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εζληθφ επέπεδν γηα ηελ θΪιπςε θελψλ, ειιεέςεσλ θαη ησλ 
απμεκΫλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ 

 Βλέζρπζε ηεο θνηλσληθάο ζπκκεηνράο 
 Ώμηνπνέεζε δηαηηζΫκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ ηνπ 

ΒΠΏ γηα ηε βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ 
ελζσκΪησλ ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγέα ησλ Ανκψλ 

 πλεξγαζέα κε Ϊιινπο Αάκνπο γηα ζΫκαηα Πνιηηηζκνχ θαη 
Ώζιεηηζκνχ   

Αλζξ. Γπλακηθφ / Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Πξνζσπηθφ κε καθξφρξνλε εκπεηξέα, πςεινχ επηπΫδνπ 
θαηΪξηηζε θαη πςειφ αέζζεκα επαγγεικαηηθάο επζχλεο 

 Απλαηφηεηα δηαξθνχο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
επηζηεκνληθάο επνπηεέαο.  

 Ώμηνπνέεζε επηδνηνχκελσλ πξνγξακκΪησλ απαζρφιεζεο 
γηα ηελ θΪιπςε θελψλ ζηε ζηειΫρσζε ησλ δνκψλ 

 Βλέζρπζε ηεο εζεινληηθάο πξνζθνξΪο απφ ηα έδηα κΫιε 
 Καιά γεσγξαθηθά δηαζπνξΪ ζηα γεσγξαθηθΪ φξηα ηνπ 

Αάκνπ 
 πκπιεξσκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηάησλ γηα 

ηελ θΪιπςε θελψλ, ειιεέςεσλ θαη ηελ θΪιπςε θνηλσληθψλ 
αλαγθψλ 

 Πνιχ θαιΫο πνιηηηζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο: ΘΫαηξν ΐεΎθνπ/1300 
ζΫζεσλ, αέζνπζα Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ/150ζΫζεσλ, ηλΫ 
ΓαιΪηζη (ππφ ηελ επνπηεέα ηνπ Π.Κ.), ην «Κακέλη» ν λΫνο 
πνιηηηζηηθφο ρψξνο ηνπ Αάκνπ κε 2 αέζνπζεο εθδειψζεσλ 
θαη ηελ Αεκνηηθά ΐηβιηνζάθε 

 ΏζιεηηθΫο ππνδνκΫο πνπ θαιχπηνπλ θνιχκβεζε, 
πνδφζθαηξν, ζηέβν, κπΪζθεη, ηΫληο, γπκλαζηάξηα 

 Βπαξθάο ζηειΫρσζε ηνπ Γξαθεένπ Παηδεέαο  

 ΏλΪγθε πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ 

 Βιιεέςεηο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηδηαέηεξα ζε λΫεο 
ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσλέαο 

 Γξαθεηνθξαηηθφ χζηεκα Αηαρεέξηζεο ΠξνγξΪκκαηνο ΐνάζεηα 
ζην πέηη 

 Ώδπλακέα αληαπφθξηζεο θαη θΪιπςεο ηεο ζπλερψο 
απμαλφκελεο ζπλνιηθάο δάηεζεο 

 ΏπμεκΫλεο θνηλσληθΫο αλΪγθεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο 
ζπγθπξέαο 

 ΜεγΪιε δεκνγξαθηθά αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηξέηεο 
ειηθέαο 

 ΏλΪγθε πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, Ϋηζη ψζηε νη 
ηαζκνέ λα αληαπνθξηζεέ θαη λα ιεηηνπξγάζεη πην 
απνηειεζκαηηθΪ, ρσξέο ηα πξνβιάκαηα αλαδάηεζεο 
πξνζσπηθνχ κΫζσ ζπκβΪζεσλ θαη πξνγξακκΪησλ. 

 ΏλΪγθε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο αλαλΫσζεο θαη 
αληηθαηΪζηαζεο παηδαγσγηθνχ θαη κνπζηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 
ιφγσ θζνξΪο θαη αλΪγθε λα εμνπιηζηεέ ν αχιηνο ρψξνο κε 
φξγαλα γπκλαζηηθάο, φξγαλα παηδηθάο ραξΪο, μχιηλεο 
θαηαζθεπΫο, ζθΪκκαηα πινχζηα ζε ρψκα.  

 ΏλΪγθε βειηέσζεο - ζπληάξεζεο θαη θχιαμεο αζιεηηθψλ 
 ΏλΪγθε θαιχηεξεο αμηνπνέεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηνπ 

Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ γηα ηελ ειΪηησζε ησλ εμφδσλ 
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 Βιιεέςεηο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ζηα ζηΫθηα λενιαέαο 
 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο εμνπιηζκνχ αέζνπζαο Πλεπκαηηθνχ 

ΚΫληξνπ Αεκαξρεένπ θαη ησλ επνπηηθψλ κΫζσλ 
 Έιιεηςε ρψξσλ γηα ηελ ζηΫγαζε φισλ ησλ λεπέσλ ηνπ Αάκνπ 

(Νεπηαγσγεέα) 
 Βιιεέςεηο ζηε ζπληάξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ ζρνιεέσλ. 
 ΏλΪγθε βειηέσζεο πξνζβαζηκφηεηαο ΏΜΒΏ ζηηο 

εγθαηαζηΪζεηο αλαςπράο, Ϊζιεζεο, ΚΏΠΔ, θιπ. 
 ΏλΪγθε επΫθηαζεο ησλ ζεκεέσλ πξφζβαζεο κε εηδηθΫο ξΪκπεο 

θαζψο θαη ησλ δηακνξθσκΫλσλ πεδνδξνκέσλ γηα ειεχζεξε 
δηΫιεπζε ησλ ΏΜΒΏ  

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Ώμηνπνέεζε πφξσλ 4εο Πξνγξακκαηηθάο Πεξηφδνπ (ΒΠΏ, 
ΚεληξηθΫο ΠεγΫο, θιπ.) γηα αλαβΪζκηζε πιηθνηερληθάο 
ππνδνκάο 

 Βλέζρπζε ησλ δξΪζεσλ κΫζσ ηεο εμαζθΪιηζεο ρνξεγηθψλ 
πξνγξακκΪησλ θαη δσξεψλ. 

 Ώμηνπνέεζε πξνγξακκΪησλ ελέζρπζεο ηεο εξγαζέαο γηα ηελ 
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 
 Υξνλνβφξεο δηαδηθαζέεο πξφζιεςεο κΫζσ ΏΒΠ 
 Έιιεηςε πφξσλ γηα αλαβΪζκηζε ππνδνκψλ 

Οηθνλνκηθά (Έζνδα / Γαπάλεο) Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Απλαηφηεηα επηρνξάγεζεο δξΪζεσλ απφ επξσπατθΪ θαη 
εζληθΪ πξνγξΪκκαηα.  

 Βπηρνξάγεζε ιεηηνπξγέαο Ανκάο ΐνάζεηα ζην πέηη 
 ΑνκΫο Ϋληαζεο ππεξεζηψλ 
 Τςειφ φθεινο ζε ζρΫζε κε ην θφζηνο 
 Σν Ώζιεηηθφ ΚΫληξν αμηνπνηεέ ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπ πφξνπο 

ζην Ϋπαθξνλ (πΫξαλ ηνπ πξνζδνθνπκΫλνπ). Πνιχ πςειφ 
φθεινο ζε ζρΫζε κε ην θφζηνο 

 Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο βΪζεη ηνπ δηεηνχο ζρεδένπ 
δξΪζεο γηα ηηο λΫεο δεκνηηθΫο επηρεηξάζεηο θνηλσθεινχο 
ραξαθηάξα 
 

 ΠεξηνξηζκΫλνη νηθνλνκηθνέ πφξνη (θαη θαηΪ ζπλΫπεηα 
δξΪζεηο) ιφγσ νηθνλνκηθάο ζπγθπξέαο).  

 Καζπζηεξάζεηο ζηελ εθηακέεπζε ηεο επηρνξάγεζεο ηεο 
Ανκάο ΐνάζεηα ζην πέηη 

 Έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηάκαηνο νηθνλνκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο  

 Καζπζηεξάζεηο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κεληξηθά 
Αηνέθεζε 

 Ώδπλακέα ζπληάξεζεο/επΫθηαζεο/αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ 
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 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  πγρξεκαηνδφηεζε λΫσλ δξΪζεσλ απφ ην ΒΚΣ θαη ην ΒΠΏ 
2007-2013 

 Ώμηνπνέεζε λΫσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ κε Ϋκθαζε 
ζηελ αμηνπνέεζε πξνγξακκΪησλ ηνπ ΒΠΏ 

 Βλέζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο Τπεξεζέαο κΫζσ ηεο 
εμαζθΪιηζεο ρνξεγηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δσξεψλ 

 Ώπηνρξεκαηνδφηεζε ΑξΪζεσλ  
 χκπξαμε κε ΜΚΟ γηα ηελ πινπνέεζε δξΪζεσλ 
 ΏλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ ζηνλ ηνκΫα ηεο θνηλσληθάο 

νηθνλνκέαο 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ 
 ΚαζπζηΫξεζε θαηαβνιάο θεληξηθψλ ρξεκαηνδνηάζεσλ 
 ΠεξηνξηζκΫλε επηρεηξεζηαθά ηθαλφηεηα γηα ηελ αμηνπνέεζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 
 Μεέσζε θνηλσληθψλ δαπαλψλ 
 Οηθνλνκηθά θξέζε 
 Οηθνλνκηθά εμΪξηεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ παξΫρνληαη απφ 

ΑεκνηηθΫο επηρεηξάζεηο ά ΝΠΑΑ απφ ηνλ Αάκν 
 Έιιεηςε πφξσλ γηα καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ 
 Με Ϋληαμε ηνπ ζρεδένπ αλΪπηπμάο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζε Ϋλαλ επξχηεξν θεληξηθφ ζρεδηαζκφ (εζληθφ, 
δεκνηηθφ) γηα εμεχξεζε πφξσλ 

 ΚαζπζηΫξεζε θαηαβνιάο θεληξηθψλ ρξεκαηνδνηάζεσλ 
 Οηθνλνκηθά εμΪξηεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ παξΫρνληαη απφ 

ΑεκνηηθΫο επηρεηξάζεηο ά ΝΠΑΑ απφ ηνλ Αάκν 
 Έιιεηςε πφξσλ γηα καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ 
 Βιιηπάο αμηνπνέεζε ρξεκαηνδνηάζεσλ απφ ηνλ Αάκν 
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Πίλαθαο 52: SWOT Αλάιπζε νξγαλσηηθήο κνλάδαο «Δπηηειηθέο / Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο»  
 

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΜΟΝΑΓΑ / ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΖ ΠΔΡΙΟΥΖ: ΔΠΙΣΔΛΙΚΔ / ΤΠΟΣΖΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΖΡΔΙΔ 

Κ.Δ.Π., Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Πνιηηηθή Πξνζηαζία, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Καηαλαισηή 

Θέκαηα Δζσηεξηθήο 
Αλάπηπμεο 

Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί 

Λεηηνπξγία (Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο) 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 ΚΒΠ: Τςειά απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλαγλψξηζε απφ 
ηνπο δεκφηεο. Σππνπνέεζε δηαδηθαζηψλ  

 ηειερσκΫλε Αεκνηηθά Ώζηπλνκέα 

 Ώπνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ Γξαθεένπ Πιεξνθνξηθάο. 

 

 ΚΒΠ: αλΪγθε βειηέσζεο κεραλνξγΪλσζεο θαη ηεο on-line δηθηχσζεο, 

 Ώπμαλφκελεο αλΪγθεο γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο 
ηφζν ηνπο ζεξηλνχο (ππξθαγηΫο) φζν θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κάλεο 
(πιεκκχξεο). 

 ΏλΪγθε ιεηηνπξγέαο ηεο Ώζηπλνκέαο ζε 24σξε βΪζε 

 ΏλΪγθε ελέζρπζεο αηζζάκαηνο αζθΪιεηαο ησλ πνιηηψλ 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Βλέζρπζε ηνπ βαζκνχ απνδνράο ηεο Αεκνηηθάο αζηπλνκέαο 
κΫζσ δξΪζεσλ ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο 

 Βπαηζζεηνπνέεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξΫσλ σο πξνο ηελ 
πνιηηηθά πξνζηαζέα. 

 Απλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ γξαθεένπ Καηαλαισηά. 

 Λεηηνπξγέα λΫνπ ζεζκνχ «πκπαξαζηΪηε ηνπ Αεκφηε» 

 

 

 

 

 Ώδπλακέα δηεχξπλζεο ηνπ σξαξένπ ησλ Κ.Β.Π. 
 Δ Ϋιιεηςε αξκνδηφηεηαο ηνπ γξαθεένπ Καηαλαισηά λα επηιχεη ηηο 

ππνζΫζεηο. 
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Οξγάλσζε / πλεξγαζίεο Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

  Καιά νξγΪλσζε θαη νξγαληθά ζπγθξφηεζε ηνπ ΚΒΠ 

 Δ Αεκνηηθά Ώζηπλνκέα ιεηηνπξγεέ ζε επέπεδν 
Αηεχζπλζεο. 

 Δ Αεκνηηθά Ώζηπλνκέα ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπηθνχο θαη 
ππεξηνπηθνχο θνξεέο γηα ηελ επέιπζε ησλ πξνβιεκΪησλ (πρ. 
Ππξνζβεζηηθά, ΒΛΏ, θιπ).  

 ΏλΪγθε ελέζρπζεο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ην ΚΒΠ 
/ειεθηξνληθά ζχλδεζε κε ηνλ Αάκν θαη ειεθηξνληθά εμππεξΫηεζε πνιηηψλ 
γηα λα γέλεη πην απνηειεζκαηηθφ ην Ϋξγν 

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο ΚΫληξνπ Βπηρεηξάζεσλ Αεκνηηθάο 
Ώζηπλνκέαο 

 ΏλΪγθε αλαδηνξγΪλσζεο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο. ΏλΪγθε 
εθαξκνγάο ηεξαξρέαο γηα ηελ βειηέσζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηελ θαιχηεξε 
αζηπλφκεπζε 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  πλεξγαζέα κε ΑεκνηηθΫο Ώζηπλνκέεο φκνξσλ Αάκσλ 
γηα απνηειεζκαηηθφηεξν Ϋξγν 

 Απλαηφηεηα ζπλεξγαζέαο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο κε 
ηελ ΒΛ.Ώ. (εθπαέδεπζε θηι) 

 

Αλζξ. Γπλακηθφ / Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 πλδξνκά ησλ θαηνέθσλ σο εζεινληΫο γηα ηελ Πνιηηηθά 
Πξνζηαζέα 

 ΐειηέσζε ππΪξρνπζαο πιηθνηερληθάο ππνδνκάο ηεο 
Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

 ΏλΪγθε ΐαζκνιφγεζεο/ ΐαζκνθνξέαο (αμησκαηηθνέ) 
 Βλέζρπζε Οξγαληθάο Αχλακεο 
 Βλέζρπζε κε πιηθνηερληθΪ θαη ειεθηξνληθΪ κΫζα 
 Βθνδηαζκφο κε εμνπιηζκφ αζηπλνκηθνχ 
 ΏλΪγθε ζηειΫρσζεο ΚΒΠ κε κφληκν πξνζσπηθφ 
 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ γηα ηελ πνιηηηθά πξνζηαζέα 

 Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

  Ώμηνπνέεζε πφξσλ απφ ΚεληξηθΫο ΠεγΫο γηα 
αλαβΪζκηζε πιηθνηερληθάο ππνδνκάο 

 ΏλΪπηπμε δεμηνηάησλ πξνζσπηθνχ ΚΒΠ 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

 Υξνλνβφξεο δηαδηθαζέεο πξφζιεςεο κΫζσ ΏΒΠ 

 Έιιεηςε πφξσλ γηα αλαβΪζκηζε ππνδνκψλ 
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Οηθνλνκηθά (Έζνδα / Γαπάλεο) Γπλαηφηεηεο Πξνβιήκαηα 

 Απλαηφηεηα επηρνξεγάζεσλ Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 
απφ ηδξχκαηα πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθΫξνληνο 

 Βιιεέςεηο νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

 ΜηθξΫο θξαηηθΫο επηρνξεγάζεηο γηα ηελ Πνιηηηθά Πξνζηαζέα 

Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 

 Βπηρνξάγεζε απφ ηελ Πνιηηηθά Πξνζηαζέα γηα 
ζχζηεκα ππξαζθΪιεηαο ηεο δαζηθάο θαη 
αλαδαζσηΫαο πεξηνράο 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ θεληξηθΫο πεγΫο 

 Βθαξκνγά ζπλνιηθνχ ζρεδένπ νηθνλνκηθάο 
αλαδηνξγΪλσζεο ηνπ Αάκνπ. 

 Κεληξηθά δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ 
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3.3.2 Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 
 

Γξαζηεξηφηεηεο & Γηαδηθαζίεο 

 ΠνιπδηΪζπαζε αξκνδηνηάησλ ππεξεζηψλ. ΏλΪγθε αλαδηνξγΪλσζεο θαη θαζεηνπνέεζεο 
Αηεπζχλζεσλ. 

 ΏλΪγθε πηζηνπνέεζεο νξγαλσηηθψλ κνλΪδσλ ηνπ Αάκνπ σο πξνο ηε δηαρεηξηζηηθά επΪξθεηα 
ηειηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 

 Αηνέθεζε πνηφηεηαο, Αηνέθεζε κΫζσ ζηφρσλ ζε εθαξκνγά ηνπ λ. 3230/2004 

 Βθαξκνγά Κνηλνχ Πιαηζένπ Ώμηνιφγεζεο  

 

Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο 

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο επηρεηξεζηαθάο θνπιηνχξαο γηα ην Αάκν πξνζαλαηνιηζκΫλε ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ηεο νξγΪλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. ΏλαδηνξγΪλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Αάκνπ. 

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο νξγαλσηηθάο κνλΪδαο: 

 Κνηλσληθά Τπεξεζέα 

 Πξνγξακκαηηζκνχ 

 ΏλΪγθε δηεχξπλζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ κε φκνξνπο Αάκνπο. 

 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ & Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

Ώλζξψπηλν Απλακηθφ:  

 Όπαξμε ηθαλνχ θαη Ϋκπεηξνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. 

 ΏλΪγθε επηπξφζζεηεο ζηειΫρσζεο κε κφληκν πξνζσπηθφ θαη εθαξκνγάο πνιηηηθάο δηα βένπ 
εθπαέδεπζεο 

ΤπνδνκΫο: 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο δηνηθεηηθψλ, θνηλσληθψλ θιπ. ππνδνκψλ  

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ πξαζέλνπ 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο ζηφινπ δεκνηηθάο ζπγθνηλσλέαο 

 ΏλΪγθε αλΪπηπμεο ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 

Σερλνινγέα  

 ΏλΪγθε αμηνπνέεζεο λΫσλ ηερλνινγηψλ, αλαβΪζκηζεο ππαξρνπζψλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ 
θαη αλΪπηπμεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πνιέηε. 

 ΏλΪγθε αμηνπνέεζεο θαη επαξθνχο δηαρεέξηζεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο ηνπ Αάκνπ 

 ΏλΪγθε εθαξκνγάο ειεθηξνληθνχ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ θαη δηαρεέξηζεο ρξάζεσλ γεο  
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Οηθνλνκηθά 

εκαληηθΫο δξΪζεηο πνπ εθηηκΪηαη φηη απαηηνχληαη εέλαη: 

 πλνιηθφ ζρΫδην νηθνλνκηθάο αλαδηνξγΪλσζεο ηνπ Αάκνπ 

 Ώλαδάηεζε θαη ΑηΪζεζε πφξσλ γηα Ϊκεζε πινπνέεζε δξΪζεσλ θαη ελεξγεηψλ σξέκαλζεο Ϋξγσλ 
πξνο Ϋληαμε ζηε Α Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν. 

 Βπηδέσμε Ϋληαμεο ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο ηνπ ΒΠΏ 

 Ώμηνπνέεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ γηα πινπνέεζε ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ 

 Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΚεληξηθΫο ΥξεκαηνδνηηθΫο ΠεγΫο 

 Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΑΕΣ 

 Βθαξκνγά ζηαζεξνχ πξνγξΪκκαηνο ΏλαδηνξγΪλσζεο θαη Οηθνλνκηψλ θιέκαθαο ζην Αάκν. 
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3.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 

 

ΙΥΤΡΑ ΖΜΔΙΑ 

 Δ ζαθάο πνιηηηθά βνχιεζε ηεο Αεκνηηθάο Ώξράο θαη ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ σο πξνο 
ηελ αλΪπηπμε θαη βειηέσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ Πνιέηε θαη ηε 
βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο. 

 Δ ζαθάο πνιηηηθά βνχιεζε ηεο Αεκνηηθάο Ώξράο θαη ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ σο πξνο 
ηελ πηνζΫηεζε δξΪζεσλ κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε θαη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ Κνηλσληθά ηνπ 
Πνιηηηθά. 

 Δ Αεκνηηθά Ώξρά ε νπνέα δέλεη Ϋκθαζε ζηηο δεκνθξαηηθΫο δηαδηθαζέεο θαη ζηελ 
νξζνινγηθά ιάςε απνθΪζεσλ 

 Δ πνιηην-θεληξηθά θνπιηνχξα ηνπ Αάκνπ. 

 Μειινληηθά ζπλεξγαζέα ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ. 

 Δ αμηνπνέεζε πφξσλ θαη πξνγξακκΪησλ ΒΠΏ θαζψο θαη επξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ 

 Δ ζεκαληηθά πθηζηΪκελε αζηηθά παξΪδνζε 

 Δ χπαξμε ηθαλνχ θαη Ϋκπεηξνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ 

 Δ πηζηνπνέεζε ησλ νξγαλσηηθψλ κνλΪδσλ ηνπ Αάκνπ σο πξνο ηε δηαρεηξηζηηθά 
επΪξθεηα ηειηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 

 ΏπμεκΫλε δηαρεηξηζηηθά θαη ηερληθά ηθαλφηεηα ζηελ παξαγσγά κειεηψλ θαη Ϋξγσλ. 

 Δ Ϋληνλε ελαζρφιεζε ηνπ δάκνπ ζηα πνιηηηζηηθΪ δξψκελα ηεο πεξηνράο. ΜεγΪινο 
αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

 Ώμηφινγε θνηλσληθά πνιηηηθά θαη ζπνπδαέν θνηλσληθφ Ϋξγν 

 Οη ζεζκνζεηεκΫλεο πνιηηηζηηθΫο θαη αζιεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ώμηφινγε αζιεηηθά ππνδνκά θαη εγθαηαζηΪζεηο 

 Δ θαηαζθεπά ειεθηξνληθνχ portal κε πιάξε ελεκΫξσζε θαη ζπλερά επηθαηξνπνέεζε γηα 
επηθνηλσλέα κε ηνλ Πνιέηε. Απλαηφηεηα εμππεξΫηεζεο ησλ πνιηηψλ απφ απφζηαζε ρσξέο 
ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαθνξΪο ηνπο ζηνλ ρψξν ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηάκαηνο.  

 Δ εγθαηΪζηαζε ειεχζεξνπ internet ζε 12 ζεκεέα ηνπ Αάκνπ  

 Καηαγξαθά ηειεθσλεκΪησλ γηα θαηαγγειέεο ηειεθσληθΪ ά ειεθηξνληθΪ θαη κε δπλαηφηεηα 
κεηαθνξΪο ησλ αηηεκΪησλ ζηνπο αξκφδηνπο θαζψο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο 
εμΫιημεο αηηάκαηνο απφ ηνλ ρξάζηε 

 Δ Ϋληαμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ θαζεκεξηλά ιεηηνπξγέα ηνπ Αάκνπ  

 Καιά δεκνηηθά ππνδνκά θαη παξνρά ππεξεζηψλ πςειάο πνηφηεηαο πξνο ηνπο πνιέηεο 
(π.ρ. θνηλσληθΫο ππεξεζέεο, πξφγξακκα αλαθχθισζεο, θ.ιπ.) 

 Δ αλΪπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζέαο ζε Σνπηθφ, Βζληθφ, Βπξσπατθφ θαη ΑηεζλΫο επέπεδν  

ΏΑΤΝΏΣΏ ΔΜΒΕΏ 

 Δ αλΪγθε αλαδηνξγΪλσζεο ησλ ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
ιεηηνπξγέα ηνπ Αάκνπ θαη ε αλΪγθε θαζεηνπνέεζεο νκνεηδψλ αξκνδηνηάησλ θαη 
αληηθεηκΫλσλ δξαζηεξηφηεηαο 
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 Δ αλΪγθε εθαξκνγάο ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο πνηφηεηαο θαη Κνηλνχ Πιαηζένπ 
Ώμηνιφγεζεο. 

 Δ αλΪγθε δεκηνπξγέαο νξγαλσηηθάο κνλΪδαο: 

o Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο  

o Πξνγξακκαηηζκνχ 

 Δ αλΪγθε αλαβΪζκηζεο ηεο πνιηηηθάο δηα βένπ εθπαέδεπζεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ 

 ΏλΪγθε ζΫζπηζεο θηλάηξσλ γηα ηελ ππνθέλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αχμεζε 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο θαζεκεξηλάο εμππεξΫηεζεο ηνπ πνιέηε 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιέηε 

 ΏλΪγθε αχμεζεο θαη πξνζηαζέαο αζηηθνχ πξαζέλνπ 

 ΏλΪγθε βειηέσζεο θαη επΫθηαζεο ππνδνκψλ εθπαέδεπζεο, πξφλνηαο, αζιεηηζκνχ, 
αλαςπράο, πγεέαο 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ  

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο δηνηθεηηθψλ, θνηλσληθψλ θιπ. ππνδνκψλ  

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο ρψξσλ ζηΪζκεπζεο 

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  

 ΏλΪγθε αλαβΪζκηζεο ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο  

 ΏλΪγθε δεκηνπξγέαο ζηφινπ δεκνηηθάο ζπγθνηλσλέαο  

 ΏλΪγθε αλΪπηπμεο ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 

 ΏλΪγθε αμηνπνέεζεο λΫσλ ηερλνινγηψλ, αλαβΪζκηζεο ππαξρνπζψλ κεραλνγξαθηθψλ 
εθαξκνγψλ θαη αλΪπηπμεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πνιέηε. 

ΒΤΚΏΕΡΕΒ 

 Έληαμε ηνπ ζρεδένπ αλΪπηπμάο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Αάκνπ ζε Ϋλαλ επξχηεξν 
θεληξηθφ ζρεδηαζκφ (εζληθφ, δεκνηηθφ) γηα εμεχξεζε πφξσλ. 

 Ώμηνπνέεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη εξγαιεέσλ. Δ Ϋλαξμε εθαξκνγάο ηνπ 
ΒΠΏ. 

 Δ επηπξφζζεηε αμηνπνέεζε πξνγξακκΪησλ θνηλσληθάο κΫξηκλαο. ΑΫζκεπζε ηνπ Αάκνπ 
γηα αλΪπηπμε θαη επΫθηαζε ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη αλαβΪζκηζε 
ηεο θνηλσληθάο ηνπ πνιηηηθάο. 

 Απλαηφηεηα αλαβΪζκηζεο θαη αμηνπνέεζάο ηεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο θαη κΫζσ ΑΕΣ 

 Δ επθαηξέα αλαβΪζκηζεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε γλψκνλα ην πξνθέι ηνπ θαηνέθνπ -πνιέηε, 
Ϋληνλα επαηζζεηνπνηεκΫλνπ θαη δξαζηεξηνπνηεκΫλνπ 

 Δ παξνρά πξνζαξκνζκΫλσλ ππεξεζηψλ ζην δεκνγξαθηθφ, θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ 
πξνθέι ηνπ πνιέηε. 

 Δ αμηνπνέεζε δξΪζεσλ εζεινληηζκνχ ζε ηνπηθφ επέπεδν 

 Πξνζπκέα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα λα ζπλεξγαζηεέ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε πξσηνβνπιέεο 
(ρνξεγέεο, απνξξφθεζε αλεξγέαο) 
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 Πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπΫδνπ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

 Αηεχξπλζε δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε φκνξνπο Αάκνπο  

ΏΠΒΕΛΒ 

 Οηθνλνκηθά θξέζε ζηελ ΒιιΪδα αιιΪ θαη ζε δηεζλΫο επέπεδν.  

 ΠεξηθνπΫο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγάζεσλ ζηνπο ΟΣΏ  

 Με πινπνέεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβΪζεσλ γηα βειηέσζε ηεο πνηφηεηα δσάο ιφγσ 
αδπλακέαο δηαζθΪιηζεο πφξσλ 

 Ο βαζκφο θηλεηηθφηεηαο ζπγθξηηηθΪ κε ηηο αλαπηπμηαθΫο πξαθηηθΫο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 
ηνπηθφ επέπεδν γηα πεξηνρΫο Ϋληνλεο νηθηζηηθάο δάηεζεο. 

 Δ αδπλακέα εθκεηΪιιεπζεο ηθαλψλ, γηα νξαηά αλΪπηπμε, θνλδπιέσλ θαη πφξσλ 

 Με Ϋληαμε ηνπ ζρεδένπ αλΪπηπμεο, ζε επξχηεξν θεληξηθφ ζρεδηαζκφ (εζληθφ, δεκνηηθφ) 
γηα εμεχξεζε πφξσλ. 

 Δ Ϋληνλε νηθηζηηθά αλΪπηπμε 

 Ο αληαγσληζκφο απφ γεηηνληθΫο πεξηνρΫο, θπξέσο ζηνλ ηνκΫα ηνπ εκπνξένπ.  

 Κέλδπλνο «εκθξΪγκαηνο» ηνπ θΫληξνπ, ιφγσ Ϋληνλεο εκπνξηθάο ρξάζεο θαη 
θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ 
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4 ΣΡΑΣΖΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 
 

4.1 ΑΠΟΣΟΛΖ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΥΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΖΖ  

4.1.1 Απνζηνιή 
 

«Δ δηαθπβΫξλεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ θαη ε παξνρά δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ 
ηθαλνπνέεζε αλαγθψλ ησλ θαηνέθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξΫσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βηψζηκε, θνηλσληθά θαη 
νηθνλνκηθά αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ». 

 
4.1.2 Όξακα 
 

Με ζεβαζκφ ζην πεξηβΪιινλ θαη ζχκκαρν ηηο λΫεο ηερλνινγέεο, ν Αάκνο Γαιαηζένπ Ϋρεη σο επηδέσμε ηελ 
αλΪδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηάξα ηνπ Αάκνπ, κΫζα απφ ηε ζηάξημε ησλ πνιηηψλ, 
δεκηνπξγψληαο Ϋλα Αάκν αιιειεγγχεο, πνπ ζα εμαζθαιέδεη ηελ θνηλσληθά ζπλνρά θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ 
θνηλσληθΪ επΪισησλ νκΪδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

 
4.1.3 Καηεπζπληήξηεο Αξρέο 
 

Δ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε απνηεινχζε θαη απνηειεέ ηελ πην δπλακηθά ζρΫζε, ην ζπλδεηηθφ θξέθν ζηε ζρΫζε ηνπ 
πνιέηε κε ηελ πνιηηεέα. Ο Αάκνο Γαιαηζένπ ζε κηα ρξνληθά ζηηγκά πνπ ηα απνηειΫζκαηα ηεο νηθνλνκηθάο 
θξέζεο Ϋρνπλ νδεγάζεη ηελ παηξέδα καο ζε κηα βαζεηΪ θαη πνιπεπέπεδε χθεζε, επηβΪιιεηαη λα εέλαη 
ππιψλαο δεκηνπξγέαο θαη βνεζφο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ θαη δπζρεξεηψλ ηνπ θΪζε πνιέηε, ην 
νπνέν κπνξεέ λα επηηεπρζεέ κε:  
 
Σε βειηέσζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ θαη ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιέηε, ηελ εζσηεξηθά 
αλαδηνξγΪλσζε ηνπ Αάκνπ θαζψο ηελ πξναγσγά ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο σο βαζηθφ Ϊμνλα-ζηφρν ηεο 
πνιηηηθάο ηνπ Αάκνπ. 
 

Ώπφ ηελ αλΪιπζε SWOT πνπ πξνεγάζεθε πξνθχπηεη πψο απαηηνχληαη βαζηθΫο παξεκβΪζεηο γηα ηελ 
εθαξκνγά ηεο Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο θαη ΐειηέσζεο ηεο Πνηφηεηαο Γσάο, πνπ εζηηΪδνληαη: 

1. ηελ θαζηΫξσζε ζπζηεκαηηθψλ δξΪζεσλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πξφλνηαο  

o ΠξνγξΪκκαηα Κνηλσληθάο Τπνζηάξημεο θαη Πξφλνηαο ζε εππαζεέο νκΪδεο θαη παξνρά 
εμεηδηθεπκΫλσλ ππεξεζηψλ αλΪ ζεκαηηθφ ηνκΫα (πρ. ρνιηθά Κνηλσληθά Τπεξεζέα, ΚΫληξν 
Τπνδνράο ΚαθνπνηεκΫλσλ Γπλαηθψλ) θιπ. 

o ΤπνδνκΫο θαη πξνγξΪκκαηα παηδηθάο κΫξηκλαο 

o ΤπνδνκΫο θαη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ ηξέηε ειηθέα  

o ΏλαβΪζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκΪησλ πξφιεςεο θαη πγεέαο  

2. ηελ θνηλσληθά ελζσκΪησζε εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκΪδσλ θαη κεηαλαζηψλ, κε ηε ρΪξαμε 
νινθιεξσκΫλεο πνιηηηθάο, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Τπνπξγεέν Βζσηεξηθψλ (Αηεχζπλζε 
Μεηαλαζηεπηηθάο Πνιηηηθάο) 

3. ηελ θαηαγξαθά θαη δηθηχσζε ησλ εζεινληψλ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 
ε νξγΪλσζε δξΪζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ.  
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4. ηελ ελέζρπζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηάησλ, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 
θαιιηηερληθάο δεκηνπξγέαο, κΫζσ πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ θαη ζπλεξγαζηψλ. 

5. ηελ ελέζρπζε ηνπ καδηθνχ θαη εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ σο ζηνηρεέν θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσάο, 
πγεέαο θαη δεκηνπξγηθάο αμηνπνέεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

6. ηε κεέσζε ηεο αλεξγέαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηάησλ κΫζσ ζηνρεπκΫλσλ δξΪζεσλ, 
επηδνκαηηθάο πνιηηηθάο θαη κΫηξσλ εθπαέδεπζεο, θαηΪξηηζεο θαη ππνζηάξημεο.  

7. ηε ιεηηνπξγηθά αλαβΪζκηζε ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ θαη αχιεησλ ρψξσλ ησλ ζρνιεέσλ, ψζηε λα 
κεηαηξαπνχλ ζε ειθπζηηθνχο ρψξνπο κΪζεζεο.  

8. ηελ βειηέσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ ζχγρξνλσλ 
αλαγθψλ ησλ θαηνέθσλ ηεο πφιεο. 

9. ηελ βειηέσζε ηεο αζηηθάο θηλεηηθφηεηαο, κε ηελ πξνψζεζε άπησλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβΪιινλ 
κνξθψλ κεηαθέλεζεο (πεδά θαη πνδάιαην), ιακβΪλνληαο ηδηαέηεξε κΫξηκλα γηα ηα Άηνκα κε 
Ώλαπεξέα (ΏκεΏ).  

10. ηελ νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ηνπ ειεχζεξνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κε εμαζθΪιηζε ζπλερνχο θαη επαξθνχο 
ζπληάξεζεο, θαζαξηφηεηαο θαη αζθΪιεηαο. 

 

Οη παξεκβΪζεηο απηΫο απνηεινχλ ηηο αλαγθαέεο ζπλζάθεο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο Κνηλσληθάο 
Πνιηηηθάο ζηελ πφιε καο θαη ηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα αληαπνθξέλεηαη ζηηο 
απαηηάζεηο ησλ θαηνέθσλ, ζηε βΪζε ησλ νπνέσλ ζα θαζνξηζζεέ ν ηξαηεγηθφο ηφρνο θαη νη Γεληθνέ ηφρνη 
θαη νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

4.2 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΑΣΖΓΙΚΖ 

 

Δ αλΪδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηάξα ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ, κΫζα απφ ηε ζηάξημε θΪζε 
ζπκπνιέηε καο, δεκηνπξγψληαο Ϋλα Αάκν αιιειεγγχεο πνπ ζα εμαζθαιέδεη ηελ θνηλσληθά ζπλνρά θαη ηελ 
πξνζηαζέα ησλ θνηλσληθΪ επΪισησλ νκΪδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, απνηειεέ ηνλ ηξαηεγηθφ ηφρν ηνπ 
Βπηρεηξεκαηηθνχ ρεδένπ. 

Δ επηινγά απηνχ ηνπ ζηφρνπ επηβΪιεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δηεθδέθεζε Ϋξγσλ φπσο θαη αλΪιεςε δξΪζεσλ ζε 
ηξεηο βαζηθνχο ηαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ: 

1. Σε ζηάξημε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο θαη ηε δεκηνπξγέα λΫσλ δνκψλ πνπ ζα 
αληαπνθξέλνληαη ζηελ λΫα θνηλσληθά πξαγκαηηθφηεηα.   

2. Σελ πινπνέεζε Ϋξγσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ησλ 
θαηνέθσλ θαη απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Αάκνπ 

3. Σελ αλαδηνξγΪλσζε θαη ηελ βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Αάκνπ ηφζν ζηελ αμηνπνέεζε 
ρξεκαηνδνηάζεσλ φζν θαη ζηελ βειηέσζε ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιέηε.  

κε Ϊμνλεο Ϋξγσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ: 

 ηελ αλΪδεημε ηνπ Αάκνπ, σο δάκνπ κε αλζξσπνθεληξηθφ θαη θνηλσληθφ πξφζσπν. 

 ηε βειηέσζε ηεο δηαβέσζεο θαη θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ηελ πξνζΫιθπζε θαηνέθσλ θαη 
επηρεηξάζεσλ, κΫζα απφ Ϋξγα δηακφξθσζεο πεξηβΪιινληνο εξγαζέαο, δηαβέσζεο, αλαςπράο, 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη κεηαθνξψλ, θπξέσο φζνλ αθνξΪ ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο δσάο κηαο 
κεζαέαο αζηηθάο νηθνγΫλεηαο. 
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 ηελ θνηλά ζπλεέδεζε φηη πξΫπεη λα αιιΪμνπλ ζπλάζεηεο, αληηιάςεηο θαη πξαθηηθΫο 
θαζεκεξηλφηεηαο, αιιΪ θαη Ϋκπξαθηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε 
πινπνέεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ θαη ησλ θνηλψλ, νπζηαζηηθψλ θαη δηαξθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
πφιεο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 Σε ζπλνιηθά αλαβΪζκηζε ηεο πφιεο κε αλΪδεημε ρψξσλ, ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηάησλ 
αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο, ζην ζχλνιν ηεο πφιεο, κΫζσ ηεο εθηΫιεζεο ζεηξΪο Ϋξγσλ θαη 
ελεξγεηψλ γηα ηελ ΐειηέσζε ηνπ Ώζηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

 ηελ αμηνπνέεζε ρξεκαηνδνηάζεσλ απφ ηνλ Αάκν θαη Ϋληαμε Ϋξγσλ ζην ΒΠΏ 2007-2013 

 ηελ Ϊκεζε αλαδηνξγΪλσζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Αάκνπ αιιΪ θαη ησλ εμαξησκΫλσλ δνκψλ ηφζν ζε 
ζΫκαηα ζηειΫρσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ φζν θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
νηθνλνκέεο θιέκαθαο. 

Δ πινπνέεζε ησλ παξαπΪλσ, απαηηεέ φρη κφλν ηηο δξΪζεηο απφ πιεπξΪο Αάκνπ αιιΪ θαη ηελ δηακφξθσζε 
θνηλάο αληέιεςεο κεηαμχ ησλ θνξΫσλ, ησλ παξαγφλησλ ηεο πφιεο θαη ησλ πνιηηψλ. 

. 
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4.2.1 Γεληθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο 
Οη γεληθνέ ζηφρνη ηνπηθάο αλΪπηπμεο γηα ην Αάκν Γαιαηζένπ εέλαη νη αθφινπζνη:  

 

Θεκαηηθφο Σνκέαο 
Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο 

Γεληθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, 
Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη 

Αζιεηηζκφο 

1. ΒπΫθηαζε θαη αλαβΪζκηζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ Πξφλνηαο 

2. Παξνρά Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Πξφλνηαο ζε 
επέπεδν γεηηνληΪο 

3. Παξνρά εμεηδηθεπκΫλσλ ππεξεζηψλ αλΪ ζεκαηηθφ ηνκΫα (πρ. 
ρνιηθά Κνηλσληθά Τπεξεζέα, ΚΫληξν Τπνδνράο 
ΚαθνπνηεκΫλσλ Γπλαηθψλ, θνηλσληθά Ϋληαμε κεηαλαζηψλ) 
θιπ. 

4. ΏλΪπηπμε Βζεινληηζκνχ 

5. ΐειηέσζε θαη αλαβΪζκηζε ζρνιηθψλ θηηξέσλ θαη παηδηθψλ 
θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

6. πκπιάξσζε πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 

7. Ώχμεζε ππνδνκψλ αζιεηηζκνχ 

8. Ώχμεζε ρψξσλ θαη αλαβΪζκηζε ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ 
αλαςπράο 

9. Αεκηνπξγέα λΫσλ δηθηχσλ εζεινληψλ αλΪ ζεκαηηθφ ηνκΫα 

10. ΟξγΪλσζε κεραληζκνχ πνιηηηθάο πξνζηαζέαο ζε 
ζπλεξγαζέα κε πθηζηΪκελα θαη λΫα δέθηπα εζεινληψλ  

11. ΟξγΪλσζε ηεο δηαρεέξηζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 
ΚΫληξνπ Ώζβεζηνθακέλνπ 

Πεξηβάιινλ θαη 
πνηφηεηα δσήο 

 

 

1. ΐειηέσζε θαη επΫθηαζε ησλ ππνδνκψλ πεξηβΪιινληνο θαη 
αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο (δέθηπα χδξεπζεο, 
απνρΫηεπζεο, θπζηθνχ αεξένπ, νκβξέσλ, ζπζηάκαηα 
απνθνκηδάο-δηαρεέξηζεο απνξξηκκΪησλ, ειεθηξνθσηηζκνχ, 
θιπ) 

2. ΐειηέσζε θαη αλαβΪζκηζε νδψλ, δηαβΪζεσλ, πεδνδξνκέσλ, 
νδψλ άπηαο θπθινθνξέαο, λεζέδσλ, πνδειαηνδξφκσλ, 
πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ θαη πξφζβαζεο ΏΜΒΏ θαη 
εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ 

3. Πξνζηαζέα θαη αλΪπηπμε αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζέλνπ 

4. Τινπνέεζε νινθιεξσκΫλσλ παξεκβΪζεσλ αζηηθάο 
αλΪπιαζεο θαη βηνθιηκαηηθάο αζηηθάο αλΪπιαζεο 

5. ΐειηέσζε ησλ ππνδνκψλ πεξηβΪιινληνο θαη αλζξσπνγελνχο 
πεξηβΪιινληνο κε ΏΠΒ θαη πξνγξΪκκαηα εμνηθνλφκεζεο 
ελΫξγεηαο 

6. Τινπνέεζε πξνγξακκΪησλ αλαθχθισζεο θαη 
βειηηζηνπνέεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

7. Ώπνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε θπθινθνξέαο νδηθψλ θαη ππεξ- 
ηνπηθψλ αξηεξηψλ θαη ζηΪζκεπζεο 

8. ΒπΫθηαζε θαη αλαβΪζκηζε δεκφζηαο θαη δεκνηηθάο 
ζπγθνηλσλέαο θαη ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 
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9. ΏλαβΪζκηζε Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο 

10. ΐειηέσζε ηεο αηζζεηηθάο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πφιεο 

11. Ώπνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε Άιζνπο ΐεΎθνπ 

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη 
Απαζρφιεζε 

 

1. Ώπνηειεζκαηηθά αλΪπηπμε – δηαρεέξηζε ηνπ θΫληξνπ ιφγσ 
Ϋληνλεο εκπνξηθάο ρξάζεο θαη θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ 

2. Βλέζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδηαέηεξα ησλ γπλαηθψλ 
θαη ησλ λΫσλ. 

3. Βλέζρπζε ηεο Βπηρεηξεκαηηθάο Αξαζηεξηφηεηαο -  
Βπηρεηξεκαηηθάο ΒγθαηΪζηαζεο ζε εζηηαζκΫλεο δψλεο κε 
νινθιεξσκΫλεο δξΪζεηο 

4. Βλέζρπζε αιιΪ θαη δηαρεέξηζε εκπνξηθψλ δσλψλ κε 
ηδηαέηεξα απμεκΫλε θαη αμηφινγε εκπνξηθά θέλεζε 

5. ρεδηαζκφο θαη αμηνπνέεζε λΫσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ θαη 
ηεο γηα ηελ ζηάξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νινθιεξσκΫλεο 
αζηηθάο αλΪπηπμε. 

6. Βλέζρπζε ησλ δεμηνηάησλ ηνπ πιεζπζκνχ αμηνπνηψληαο 
πξνγξΪκκαηα δηα βένπ κΪζεζεο θιπ. 
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4.2.2 Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 
Οη γεληθνέ ζηφρνη εζσηεξηθάο αλΪπηπμεο γηα ην Αάκν Γαιαηζένπ εέλαη νη αθφινπζνη:  

Θεκαηηθφο Σνκέαο Δζσηεξηθνχ 
Πεξηβάιινληνο 

Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 

Γξαζηεξηφηεηεο & Γηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο 

1. Πηζηνπνέεζε νξγαλσηηθψλ κνλΪδσλ σο πξνο ηε δηαρεηξηζηηθά 
επΪξθεηα ησλ δηθαηνχρσλ ΒΠΏ 2007-2013. 

2. Αηνέθεζε πνηφηεηαο, Αηνέθεζε κΫζσ ζηφρσλ ζε εθαξκνγά ηνπ 
λ. 3230/2004 

3. Φεθηαθφο Αάκνο-Διεθηξνληθά ΑηαθπβΫξλεζε 

4. ΏλαδηνξγΪλσζε πξνζσπηθνχ θαη θαζεηνπνέεζεο Αηεπζχλζεσλ 
γηα ηελ δηαζθΪιηζε ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ ππεξεζηαθψλ 
κνλΪδσλ κε ηελ αλΪιεςε ησλ λΫσλ αξκνδηνηάησλ 
(Ν.ΚαιιηθξΪηεο, Ν.3852/2010) 

Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο 

1. Αεκηνπξγέα επηρεηξεζηαθάο θνπιηνχξαο πξνζαλαηνιηζκΫλε 
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

2. ΏλαδηνξγΪλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

3. Αηεχξπλζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε φκνξνπο Αάκνπο  

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 

Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Ώλζξψπηλν Απλακηθφ 

 ηειΫρσζε κε απαξαέηεην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ  

 Βθαξκνγά πνιηηηθάο δηα βένπ εθπαέδεπζεο 

ΤπνδνκΫο: 

 ΒπΫθηαζε δηνηθεηηθψλ, θνηλσληθψλ θιπ. ππνδνκψλ 

 ΏλαβΪζκηζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ 

 ΏλαβΪζκηζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο 

 ΏλαβΪζκηζε ππνδνκψλ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

 ΏλαβΪζκηζε ζηφινπ δεκνηηθάο ζπγθνηλσλέαο 

 ΏλΪπηπμεο ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 

Σερλνινγέα.  

 Ώμηνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ, αλαβΪζκηζε ππαξρνπζψλ 
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη αλΪπηπμε ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πνιέηε. 

Ώμηνπνέεζε Ώθέλεηεο Πεξηνπζέαο 

Οηθνλνκηθά 

1. Οηθνλνκηθά αλαδηνξγΪλσζε ηνπ Αάκνπ. Βθαξκνγά ζηαζεξνχ 
πξνγξΪκκαηνο ΏλαδηνξγΪλσζεο θαη Οηθνλνκηψλ θιέκαθαο ζην  
Αάκν. Ώπνηειεζκαηηθά νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε 

2. Ώλαδάηεζε θαη δηΪζεζε πφξσλ γηα Ϊκεζε πινπνέεζε δξΪζεσλ 
θαη ελεξγεηψλ σξέκαλζεο Ϋξγσλ πξνο Ϋληαμε ζηε Α 
Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν. 

3. Βπηδέσμε Ϋληαμεο ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθνχο 
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πφξνπο ηνπ ΒΠΏ 2007-2013 

4. Ώμηνπνέεζε Ϊιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ 

5. Ώλαδάηεζε πφξσλ γηα επελδχζεηο απφ ΑΕΣ  

6. Έληαμε  ηνπ ζρεδένπ αλΪπηπμάο ηνπ Αάκνπ ζε επξχηεξν 
θεληξηθφ ζρεδηαζκφ (εζληθφ, δεκνηηθφ) γηα εμεχξεζε πφξσλ.  

 

 



 

ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

177 

 

4.3 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΐαζηθΫο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Αάκνπ γηα ηελ Ϊκεζε πξνγξακκαηηθά πεξένδν, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
απνθΪζεηο ησλ αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηνπ Αάκνπ εέλαη: 

 

Παπεμβάζειρ ζηην Καθημεπινόηηηα 

 Ώπνηειεζκαηηθά παξνρά θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πξφλνηαο 

 ΏλαβΪζκηζε, ελέζρπζε θαη επΫθηαζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ πξφλνηαο 

 Ώπνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ηεο θπθινθνξηαθάο ιεηηνπξγέαο ζηεο πφιεο 

 Οινθιάξσζε ησλ πξνγξακκΪησλ αλΪπιαζεο θαη ζπληάξεζεο θαη αζθαινχο ρξάζεο ησλ 
θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ 

 Οινθιάξσζε εξγνιαβηψλ Ϋξγσλ ππνδνκάο ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηνπ Αάκνπ 

 Αεκηνπξγέα αέζζεζεο αζθΪιεηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ 

 ΠαξεκβΪζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηάξα θαη ζηάξημε εζεινληηζκνχ 

 ΠαξεκβΪζεηο γηα θαηαζθεπά ξακπψλ γηα ΏΜΒΏ, ρσξνζΫηεζε ζΫζεσλ ζηΪζκεπζεο γηα απηνθέλεηα 
ΏΜΒΏ 

 Βιεγρφκελε ζηΪζκεπζε 

Παπεμβάζειρ Πεπιβαλλονηικήρ Δςαιζθηηοποίηζηρ 

 ΒλεκΫξσζε θαη αθχπληζε ησλ πνιηηψλ 

 ΠξνγξΪκκαηα νινθιεξσκΫλεο αλαθχθισζεο 

 ΑξΪζεηο πξνζηαζέαο θαη δηαρεέξηζεο Άιζνπο ΐεΎθνπ 

 Οξζνινγηθά δηαρεέξηζε ησλ ρψξσλ πξαζέλνπ πινπνέεζε «πξΪζηλεο ζηξαηεγηθάο» 

 ΑξΪζεηο εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο  

Ανάπηςξη για ηο Γήμο - Γικαίωμα για ηοςρ Πολίηερ  

 ΏλαδηνξγΪλσζε ηνπ Αάκνπ 

 Αηαδηθαζέα πηζηνπνέεζεο ηνπ Αάκνπ σο ηειηθνχ δηθαηνχρνπ γηα ηελ απνξξφθεζε θνλδπιέσλ ηεο λΫαο 
πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ ( ΒΠΏ 2007-2013). 

 Οινθιάξσζε πξνγξΪκκαηνο ειεθηξνληθάο δηαθπβΫξλεζεο - Φεθηαθφο Αάκνο 

 Βθαξκνγά ζπζηεκΪησλ GIS γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επηηΪρπλζε ησλ 
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

 Βθαξκνγά ηεο WiFi (αζχξκαην Internet) θαη δεκηνπξγέα Hot Spot 

 ΏλΪπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

 ΒλεκΫξσζε ησλ πνιηηψλ θαη εθπαέδεπζε ησλ αηξεηψλ θαη ζηειερψλ ηνπ Αάκνπ ζηηο  Σ.Π.Β  

Πολεοδομικέρ Δθαπμογέρ - Αναβάθμιζη αζηικού πεπιβάλλονηορ 

 Τινπνέεζε ηεο Habitat Agenda 

 Βπηθαηξνπνέεζε θαη εθαξκνγά ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδένπ 
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 Ώμηνπνέεζε επξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ 

  Ώμηνπνέεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ γηα νινθιεξσκΫλε αζηηθά θαη βηνθιηκαηηθά αζηηθά 
αλΪπιαζε 

Παπεμβάζειρ ζηον Πολιηιζμό 

 Αεκηνπξγέα ρψξσλ γηα πνιηηηζηηθΫο θαη θνηλσληθΫο δξαζηεξηνπνηάζεηο  

Παπεμβάζειρ ζηην Παιδεία 

 ΏλαβΪζκηζε, ελέζρπζε θαη επΫθηαζε ππνδνκψλ 

 «Ώλνηρηφ» ζρνιεέν ζηελ Πφιε  

Δνίζσςζη ηηρ επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

 ρεδηαζκφο θαη αμηνπνέεζε λΫσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ γηα ηελ ζηάξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 
ηεο νινθιεξσκΫλεο αζηηθάο αλΪπηπμεο, 

 ηάξημε ηεο Βπηρεηξεκαηηθάο Αξαζηεξηφηεηαο θαη Βπηρεηξεκαηηθάο ΒγθαηΪζηαζεο ζε εζηηαζκΫλεο δψλεο 
κε νινθιεξσκΫλεο δξΪζεηο 

Αξιοποίηζη ηηρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 

 Αηαρεέξηζε &Ώμηνπνέεζε Ώθηλάησλ ηνπ Αάκνπ & Αηαρεέξηζε ηεο Ώθέλεηεο Πεξηνπζέαο ηνπ 

 χζηεκα Καηαγξαθάο, Αηαρεέξηζεο &Ώμηνπνέεζεο ηεο Ώθέλεηεο Πεξηνπζέαο ηνπ Αάκνπ 

 Καζνξηζκφο πιαηζένπ αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζηελ πεξηνρά Βπηρεηξάζεσλ, 
Οξγαληζκψλ αιιΪ θαη Ώζιεηηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ 

 

 

Οη βαζηθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 
Γαιαηζίνπ κε βάζε ηα φζα δηαηππψζεθαλ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα αθφινπζα: 

1. Κνηλσληθή πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο  

2. Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο  

3. Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε 

4. Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ιθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ  

 

 

 



 

ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

179 

 

4.4 ΆΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

4.4.1 Σαθηηθνί ηφρνη-Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο- Μέηξα θαη Γεληθνί ηφρνη 
 

Δ επέηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ, πξνυπνζΫηεη ηελ επέηεπμε επηκΫξνπο ηαθηηθψλ ζηφρσλ. Οη ηαθηηθνέ 
ζηφρνη απνηεινχλ ηα ελδηΪκεζα ζηΪδηα, ηα κΫζα θαη εξγαιεέα επέηεπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ. Βέλαη 
πξνθαλΫο φηη απηνέ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζαθεέο θαη θαηαλνεηνέ ψζηε λα κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζε Ϋξγα ά 
ελΫξγεηεο. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγρΪλεηαη: 

 Δ   βειηέσζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ θαη ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιέηε. 

 Δ πξναγσγά ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο σο βαζηθφ Ϊμνλα-ζηφρν ηεο πνιηηηθάο ηνπ Αάκνπ 

 Δ αλαδάηεζε ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ϋξγσλ «θιεηδηψλ» γηα ηελ 
ππνζηάξημε ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο εμσζηξΫθεηαο ηνπ Αάκνπ, 

 Ο Πξνγξακκαηηζκφο ά ε δηεθδέθεζε ρξεκαηνδνηάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ ππνινέπσλ βαζηθψλ ά 
ππνζηεξηθηηθψλ Ϋξγσλ 

 Δ Αηακφξθσζε θνηλάο αληέιεςεο κεηαμχ ησλ θνξΫσλ, ησλ παξαγφλησλ ηεο πφιεο θαη ησλ πνιηηψλ, 
δηεπθνιχλνληαο Ϋηζη ην επέπεδν πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ θαη ηελ απνδνρά ησλ. 

 Ο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Ώλζξσπέλνπ Απλακηθνχ ηνπ Αάκνπ αιιΪ θαη ηεο ζπκπεξηθνξΪο θαη 
ζπκκεηνράο ησλ πνιηηψλ- δεκνηψλ, γηα ηελ επέηεπμε ηνπ βαζηθνχ ηξαηεγηθνχ- Ώλαπηπμηαθνχ 
ηφρνπ. 

 

 

Οη Σαθηηθνέ ηφρνη- Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, γηα ηελ αλαπηπμηαθά πνξεέα ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ, ζπκπέπηνπλ 
κε ηηο αλαπηπμηαθΫο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο φπσο απηΫο δηακνξθψζεθαλ θαη εέλαη 
νη αθφινπζνη: 

1. Κνηλσληθά πνιηηηθά, Τγεέα, Παηδεέα, Πνιηηηζκφο θαη Ώζιεηηζκφο  

2. ΠεξηβΪιινλ θαη Πνηφηεηα Γσάο  

3. Σνπηθά Οηθνλνκέα θαη Ώπαζρφιεζε 

4. ΐειηέσζε Αηνηθεηηθάο Εθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ Αάκνπ 

 

4.4.2 Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο 
 

 
Πίλαθαο 53: Πίλαθαο ηεξαξρηθήο δηάξζξσζεο Αμφλσλ θαη Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ ΔΠ 
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Άμνλεο 
πξνηεξαηόηεηαο  

Άμνλαο 1
νο 

«Κνηλωληθή Πνιηηηθή, 
Υγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη 

Αζιεηηζκόο», 

Άμνλαο 2
νο 

«Πεξηβάιινλ θαη 
πνηόηεηα δωήο» 

 

Άμνλαο 3
νο

   

«Τνπηθή Οηθνλνκία θαη 
Απαζρόιεζε» 

 

Άμνλαο 4
νο 

   

«Βειηίωζε Γηνηθεηηθήο 
Ιθαλόηεηαο θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο 
ηνπ Γήκνπ» 

Μέηξα 

1.1. Κνηλσληθά Πξφλνηα θαη Τγεέα 2.1. Φπζηθφ ΠεξηβΪιινλ  3.1. Πξνψζεζε Ϋξγσλ ηνπηθάο 
θαη ππεξηνπηθάο ζεκαζέαο
  

4.1. ΏλαδηνξγΪλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Αάκνπ αλΪπηπμε αλζξσπέλνπ δπλακηθνχ  

1.2. Κνηλσληθά ΜΫξηκλα 2.2. Οηθηζηηθφ ΠεξηβΪιινλ 3.2. Ώπαζρφιεζε θαη αλΪπηπμε 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

4.2. Βπελδχζεηο θαη αμηνπνέεζε ηεο 
αθέλεηεο πεξηνπζέαο, αλαδάηεζε πφξσλ, 
εμνξζνινγηζκφο εμφδσλ-δαπαλψλ.  

1.3. Κνηλσληθά ΒλζσκΪησζε θαη 
Κνηλσληθά πλνρά 

2.3 Αέθηπα θαη ΤπνδνκΫο  3.3. ρΫζεηο κε φκνξνπο Αάκνπο 
θαη πλεξγαζέεο 

 

  

4.3. Βηζαγσγά Σερλνινγηψλ 
Πιεξνθνξηθάο θαη ελέζρπζε ιεηηνπξγέαο 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ  Αάκνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ  

1.4. Βθπαέδεπζε – Αηα βένπ 
κΪζεζε  

 3.4. ΏζθΪιεηα θαη ππνδνκΫο γηα 
ηελ εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε 

  

1.5. Πνιηηηζκφο – Ώζιεηηζκφο   
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Άμνλεο -Μέηξα   Γεληθνί ηφρνη – Γξάζεηο 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 1: «Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Υγεία, Δθπαίδεπζε - Γηα βίνπ Μάζεζε, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο» 

1.1:  
Κνηλσληθή Πξφλνηα θαη Τγεία 

1.1.1 ΏλαβΪζκηζε-ΏλαδηνξγΪλσζε θαη δηεχξπλζε ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αάκνπ. 

1.1.2 Βλέζρπζε ησλ Αξαζηεξηνηάησλ ηεο Ώλνηθηάο Ανκάο: «ΚΫληξν Αεκηνπξγηθάο Ώπαζρφιεζεο & ζηάξημεο Ώ.κεΏ.»» 

1.1.3 Βλέζρπζε θαη ππνζηάξημε ηεο Ανκάο «ΚΫληξνπ ΔκΫξαο» γηα ¨Ϊηνκα κε Άλνηα θαη ΦπρηθΫο ΑηαηαξαρΫο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ  
Ώ.Μ.Κ.Β. «ΜεηΪβαζηο»  

1.1.4 Βλέζρπζε ηεο «ΣξΪπεδαο Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο» 

1.1.5 Πξνγξακκαηηζκφο θαη ιεηηνπξγέα-εθαξκνγά δξΪζεσλ γηα ηε ζηΫγαζε, ζέηηζε θαη παξνρά βνάζεηαο αζηΫγσλ θαζψο θαη 
ππνζηάξημεο αλΫξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

1.1.6 ΠξνγξΪκκαηα Παξνράο Τπεξεζηψλ Τγεέαο – Ώγσγάο Τγεέαο (πρ. ζε ζρνιεέα)  

1.1.7 ΑξΪζεηο  Αεκφζηαο Τγεέαο (Πξφιεςε – Ώληηκεηψπηζε -ΏπνθαηΪζηαζε ) 

1.1.8 Αεκηνπξγέα ΚΫληξνπ Πξφιεςεο Τγεέαο (ΏλαβΪζκηζε Αεκνηηθνχ Εαηξεένπ)  

1.2 Κνηλσληθή Μέξηκλα 
1.2.1 ΜΫξηκλα γηα ηηο εππαζεέο θνηλσληθΫο νκΪδεο (ειηθησκΫλνη, Ϊπνξνη, κεηαλΪζηεο, Ϊλεξγνη, ΏκεΏ) κε πξνγξΪκκαηα εληζρχζεσλ 
θαη ππνζηάξημεο. 

1.2.2 Αεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα ζπκβνπιεπηηθψλ δνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγέαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο .-Τπνζηάξημε 
Παηδηψλ  ησλ αλΫξγσλ σο νκΪδα πςεινχ θηλδχλνπ απεηινχκελα κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαη Ϋθζεζά ηνπο ζηε «Φηψρεηα» . 

1.2.3 ΠξνλνηαθΪ επηδνκΪηα γηα ΏκεΏ, ζηεγαζηηθά ζπλδξνκά ειηθησκΫλσλ θιπ  

1.2.4 Αεκηνπξγέα Σνπηθνχ Αηθηχνπ  θνξΫσλ Παξνράο θνηλσληθάο θξνληέδαο –πληνληζκφο θαη ζπλεξγαζέα γηα ηηο εππαζεέο 
θνηλσληθΫο νκΪδεο. 

1.2.5.ΏλαβΪζκηζε ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ειηθησκΫλνπο (ΚΏΠΔ) 

1.2.6. ΐειηηζηνπνέεζε θαη πξνψζεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο  «ΐνάζεηα ζην πέηη»  

1.2.7. ΏλαβΪζκηζε ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο Παηδηθνχο θαη ΐξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Αάκνπ  

1.2.8. πλΫρηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο «Βλαξκφληζεο ηεο Οηθνγελεηαθάο & Βπαγγεικαηηθάο Γσάο» (ΒΠΏ) 

1.3 Κνηλσληθή Δλζσκάησζε & 
Κνηλσληθή πλνρή 

1.3.1 ΜΫξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκΪησλ  θνηλσληθάο ελζσκΪησζεο φζσλ βηψλνπλ ά απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ. (Πξψελ ρξάζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ, Ώιινδαπνχο, απνθπιαθηζζΫληεο, νηθνλνκηθΪ αζζελεέο, ΦπρηθΪ πΪζρνληεο) 

1.3.2 πλεξγαζέα κε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο θνξεέο, θαη Εδξχκαηα Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα 
ΣξηηνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο, γηα ηελ ελεκΫξσζε θαη επαηζζεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθά ελέζρπζε θαη  
ΏλΪπηπμε θνηλσληθάο επαηζζεζέαο.  

1.3.3 Αηαζχλδεζε  θαη Ϋληαμε ηνπ Αάκνπ ζε Αέθηπα θνξΫσλ Παξνράο Τπεξεζηψλ  ελεκΫξσζεο, πξφιεςεο & παξεκβΪζεσλ 
(Β.Α..Α.Τ.Π.Π.Τ.-  Κ.Φ.Τ,θιπ.) 

1.3.4.χζηαζε ΟκΪδαο Πξνζηαζέαο Ώλειέθσλ ηνπ Αάκνπ, (γηα ηελ Παηδηθά Καθνπνέεζε-ΠαξακΫιεζε),  Αηαζχλδεζε ηνπ Αάκνπ κε 
ην ΚΒ.Ώ.ΘΒ.Ώ, Β.Κ.Κ.Ώ 
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1.3.5 ΏλΪπηπμε ΑξΪζεσλ γηα ηελ ελεκΫξσζε, θαηΪξηηζε θαη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ΝΒΧΝ, ζε Ϊκεζε ζπλεξγαζέα κε 
ην Κ.Β.π.Π, θαη ην Σνπηθφ πκβνχιην ΝΫσλ . 

1.3.6 ΑξΪζεηο ελεκΫξσζεο ησλ κεηαλαζηψλ, γηα ην Αάκν, ηηο Τπεξεζέεο,  ηα δηθαηψκαηΪ ηνπο, ζε ζπλεξγαζέα θαη κε ην αξκφδην 
ηκάκα ηνπ Αάκνπ, κε ζθνπφ ηελ νκαιά  Τπνδνρά θαη Ϋληαμά ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. 

1.3.7 ΏλΪπηπμε ΑξΪζεσλ γηα ζΫκαηα Εζφηεηαο ησλ θχισλ, πξνγξΪκκαηα παξεκβΪζεσλ ζηα ζρνιεέα θαη ζε νκΪδεο ΝΫσλ, 
πλεξγαζέα κε Γ.Γξακ. ΕΟΣΔΣΏ. 

1.3.8 ΑξΪζεηο γηα ηελ Πξφιεςε Παξαβαηηθφηεηαο :Σν..Π.Πα. -χζηαζε Σνπηθνχ πκβνπιένπ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο 
(ππΪξρεη απφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιένπ), -Οινθιάξσζε ηεο ¨Έξεπλαο γηα «Σν Ώέζζεκα ΏζθΪιεηαο ησλ Αεκνηψλ » ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Βζληθφ ΚΫληξν Κνηλσληθψλ Βξεπλψλ .Παξνπζέαζε πκπεξαζκΪησλ ,ΠξνηΪζεηο γηα ηε ιάςε κΫηξσλ . 

1.3.9 ΏλΪπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ, ηφζν απφ νκΪδεο Αεκνηψλ, φζν θαη απφ εμεηδηθεπκΫλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κε ζηφρν ηελ 
ππνζηάξημε ησλ πξνγξακκΪησλ θαη δξΪζεσλ ηεο Κνηλσληθάο  Τπεξεζέαο. 

1.4 Δθπαίδεπζε – Γηα βίνπ Μάζεζε  1.4.1. ΑξΪζεηο γηα ηελ ελέζρπζε ηεο δηδαζθαιέαο ησλ καζεηψλ απφ εζεινληΫο εθπαηδεπηηθνχο 

1.4.2. Πεξηβαιινληηθά Βθπαέδεπζε ζην Αάκν 

1.4.3. ΑξΪζεηο ΒΚΣ ζηα πιαέζηα ηεο Α’ Πξνγξακκαηηθάο Πεξηφδνπ 

1.4.4. ΚαηΪξηηζε Βθπαηδεπηηθψλ, Μαζεηψλ, ΓνλΫσλ, Καηνέθσλ 

1.4.5 Αεκνηηθφ χζηεκα θαηΪξηηζεο θαη Αηα βένπ κΪζεζεο 

1.4.6. ΤπνδνκΫο εθπαέδεπζεο  

1.4.7. Αεκηνπξγέα Αεκνηηθψλ Βζηηαθψλ ζεκεέσλ ζε θηέξηα ηνπ Αάκνπ γηα Βιεχζεξε ρξάζε Internet  

1.5 ΠΟΛΙΣΙΜΟ-ΑΘΛΖΣΙΜΟ 
(Σέρλεο θαη ηζηνξηθά κλεκεία, 
Πνιηηηζκφο, Αζιεηηζκφο)  

1.5.1. ΐειηέσζε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε πνιηηηζηηθΫο θαη αζιεηηθΫο ππνδνκΫο 

1.5.2. Βλέζρπζε ηεο Αεκνηηθάο ΐηβιηνζάθεο  

1.5.3. ΏλΪδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Άιζνο ΐεΎθνπ 

1.5.4. ΏλΪπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηάησλ 

1.5.5 ΏλΪδεημε ηνπ Υψξνπ ηεο Ώζβεζηνθακέλνπ σο ρψξνπ θαη θηηξένπ Πνιηηηζηηθψλ Βθδειψζεσλ 

1.5.6 Αηεθδέθεζε ρξάζεο Οιπκπηαθνχ Γπκλαζηεξένπ Γαιαηζένπ γηα ηελ αλΪπηπμε ππνδνκψλ αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ 
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Άμνλεο -Μέηξα  Γεληθνί ηφρνη  Έξγα θαη  Γξάζεηο  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 2: Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο  

2.1 :  Φπζηθφ 
Πεξηβάιινλ 

2.1.1 : Πξνζηαζία 
θαη Γηαρείξηζε 

θπζηθψλ πφξσλ 

2.1.1.1 ΠηινηηθΪ πξνγξΪκκαηα γηα ηελ αμηνπνέεζε ηνπ πδΪηηλνπ δπλακηθνχ  

2.1.1.2 ΠξνγξΪκκαηα πεξηβαιινληηθάο επαηζζεηνπνέεζεο θαη δξΪζεηο γηα ηελ βειηέσζε ηεο αλαδαζσηΫαο πεξηνράο 

2.1.1.3 ΒπΫθηαζε θαη ζπληάξεζε δηθηχνπ Ϊξδεπζεο 

2.1.1.4 ΒλνπνηεκΫλεο πεξηπαηεηηθΫο δηαδξνκΫο θαη πνδειαηφδξνκνη, ζην πεξηαζηηθφ πξΪζηλν, ΐεΎθνπ, Σνπξθνβνχληα, 
Οιπκπηαθνέ ρψξνη θαη Ώηηηθφ Άιζνο 

2.1.1.5 Ώμηνπνέεζε θαη ΏλΪδεημε Άιζνπο ΐεΎθνπ 

2.1.1.6 Ώπνςηιψζεηο, θαζαξηζκνέ αλαδαζσηΫσλ πεξηνρψλ 

2.1.2: 
Απνθαηάζηαζε θαη 

αλάπιαζε 
πεξηνρψλ 

2.1.2.1 Έξγα αλΪπιαζεο θαη πξαζέλνπ ζηα Σνπξθνβνχληα θαη ην Ώηηηθφ Άιζνο 

2.1.2.2 ΒπεκβΪζεηο κεγΪιεο θιέκαθαο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηνπ πξαζέλνπ ζηηο πεξηαζηηθΫο πεξηνρΫο θαη πΪξθα 

2.1.2.3 πληάξεζε Άιζνπο ΐεΎθνπ 

2.1.2.4 ΏλΪπιαζε θαη απνθαηΪζηαζε αλελεξγψλ ιαηνκεέσλ 

2.1.3 : Ρχπαλζε 
πεξηβάιινληνο 

2.1.3.1 ΑξΪζεηο θαη ελΫξγεηεο γηα ηελ ππνγεηνπνέεζε ηεο Λεσθ. ΐεΎθνπ θαη ηελ ελνπνέεζε ηνπ ππεξθεέκελνπ πεξηβΪιινληνο 
ρψξνπ 

2.1.3.2 Πξφγξακκα νξζνινγηθάο δηαρεέξηζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθέδσλ θαη ηεο ξχπαλζεο απφ ηελ δηαθάκηζε 

2.1.3.3 Βθαξκνγά πξνγξακκΪησλ Ώλαθχθισζεο 

2.1.4 : Γηαρείξηζε 
ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

2.1.4.1 Βθαξκνγά πξνγξακκΪησλ γηα ηελ δηαρεέξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ 

2.1.4.2 Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ειαρηζηνπνέεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ 

2.1.5 : Πνιηηηθή 
πξνζηαζία 

2.1.5.1 ΠξνγξΪκκαηα θαη ελΫξγεηεο πνιηηηθάο πξνζηαζέαο θαη ππξνπξνζηαζέαο  

2.2 :  Οηθηζηηθφ 
Πεξηβάιινλ 

2.2.1 : Θέκαηα 
Πνιενδνκίαο θαη 

αζηηθψλ ρξήζεσλ 
γεο 

2.2.1.1 Ώπαιινηξέσζε Ϋθηαζεο ζην ΟΣ26/Σ99 κεηαμχ ησλ νδψλ ΠιΪησλνο – ΏπεηξΪλζνπ 

2.2.1.2 Ώπαιινηξέσζε ηκάκαηνο Ϋθηαζεο γηα ηελ δεκηνπξγέα θ.ρ.π. ζην ΟΣ62/Σ97 κεηαμχ ησλ νδψλ Παξαδεηζέσλ – ΕΫξαθνο 

2.2.1.3 Ώπαιινηξέσζε γηα ηε δεκηνπξγέα θ.ρ.π. ζην ΟΣ28/Σ97 κεηαμχ ησλ νδψλ Κνπξηένπ – ΏρηιιΫσο – Γάλσλνο 

2.2.1.4 Ώπαιινηξέσζε ηκάκαηνο Ϋθηαζεο γηα ηε δεκηνπξγέα θ.ρ.π. ζην ΟΣ138/Σ98 κεηαμχ ησλ νδψλ Ώιθπφλεο – Ώηγνζζελψλ 

2.2.1.5 Ώπαιινηξέσζε ά αγνξΪ Ϋθηαζεο ζην ΟΣ28/Σ98 (Υξ. ΚαςΪιε – Κ. ακνπάι) 

2.2.1.6 Βπαλαθάξπμε απαιινηξέσζεο ζε ηκάκα ηνπ ΟΣ149α/Σ99 γηα αλΫγεξζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ (Νηφβεο – Ώγ. 
Βηξάλεο ) 

2.2.1.7 Βπαλαθάξπμε απαιινηξέσζεο γηα ηε δεκηνπξγέα θ.ρ.π. ζην ΟΣ29/Σ97 κεηαμχ ησλ νδψλ ηεθαλνπνχινπ – 
Μαξαζψλνο – Γάλσλνο 

2.2.1.8 Βπαλαθάξπμε απαιινηξέσζεο γηα ηε δεκηνπξγέα θ.ρ. παηδηθά ραξΪ ζην ΟΣ111/Σ99 κεηαμχ ησλ νδψλ Πφξνπ – Ήξαο 
– Ώλσλχκνπ 
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2.2.1.9 Ώπνδεκέσζε ιφγσ ξπκνηνκέαο Ώθηλάησλ επέ ησλ νδψλ: α) ΜΫζεο – Κπζάξσλ, β) ΚαβΪιαο – ΑξΪκαο – ΞΪλζεο (αξ. 
πξΪμεο 10/1989) 

2.2.1.10 Ώπνδεκέσζε νηθνπεδηθάο Ϋθηαζεο γηα ηε δηΪλνημε ηεο νδνχ ΠαλνπξγηΪ κεηαμχ ησλ νδψλ Ώληαένπ – Ώγ. ππξέδσλνο 

2.2.1.11 Ώπνδεκέσζε γηα ηελ απαιινηξέσζε Ϋθηαζεο επέ ηεο νδνχ Παζζψβ (Λφθνο παηδηνχ) 

2.2.1.12 Σξνπνπνέεζε ηνπ ε.ξ.ζ. ζην ΟΣ184/Σ98 (Παλφο – Βπξηδέθεο – Νπκθψλ ) 

2.2.1.13 Σξνπνπνέεζε ηνπ ε.ξ.ζ. ζε ηκάκαηα ησλ ΟΣ104 & 104α/Σ99 γηα ηελ επαλαθάξπμε απαιινηξέσζεο (χξνπ – Πφξνπ) 

2.2.1.14 Σξνπνπνέεζε ηνπ ε.ξ.ζ. ζην ΟΣ75/Σ98 (πξψελ θηλεκαηνγξΪθνο ΓαΎξα) 

2.2.2 : Οηθηζηηθή θαη 
πνιενδνκηθή 

αλάπηπμε πεξηνρψλ 

2.2.2.1 ΠνιενδνκηθΫο κειΫηεο θαη ΠξΪμεηο αλαινγηζκνχ 

2.2.3 : Κνηλφρξεζηνη 
ρψξνη 

2.2.3.1 Καηαζθεπά πιαηεέαο κεηαμχ ησλ νδψλ Βι. ΐεληδΫινπ – Λπθνχξγνπ – Όδξαο – ΏπεηξΪλζνπ 

2.2.3.2 Ώλαθαηαζθεπά πιαηεέαο Κχπξνπ 

2.2.3.3 Ώλαθαηαζθεπά πιαηεέαο κεηαμχ ησλ νδψλ ΛΫζηλγθ – Καββαδέα – Ππζαγφξα 

2.2.3.4 πληάξεζε θνηλνρξάζησλ ρψξσλ (πιαηεηψλ, παηδηθψλ ραξψλ θ.ιπ) 

2.2.3.5 Πξνκάζεηα θαζηζηηθψλ θαη νξγΪλσλ παηδηθψλ ραξψλ 

2.2.3.6 πληάξεζε πξαζέλνπ 

2.2.4 : Αζηηθή 
Αλάπιαζε 

2.2.4.1 ΏλΪπιαζε – θαηαζθεπά δηθηχνπ πιαηεηψλ, νδψλ άπηαο θπθινθνξέαο θαη πνδειαηνδξφκσλ ζην Αάκν Γαιαηζένπ 

2.2.4.2 Έξγα  πεξηβΪιινληνο θαη Βζηηαθάο Ώλαγλσξηζηκφηεηαο ζπλνηθηψλ ηεο Πφιεο, ΒηδηθΪ Έξγα ζηηο Ϋμη βαζηθΫο ζπλνηθέεο 
Λακπξηλά, ΚξεηηθΪ, Πεξηβφιηα, ΚαξαγηαλλΫηθα, ΜεληδηΪηηθα θαη Ώθηεκφλσλ 

2.2.4.3 ΏλΪπιαζε νδνχ Ναξθέζζνπ (Ε. ΦσθΪ – Ώγ. Βηξάλεο) 

2.2.4.4 ΏλΪπιαζε λεζέδαο Λεσθ. ΐεΎθνπ 

2.2.4.5 ΐηνθιηκαηηθά αζηηθά αλΪπιαζε ηνπ θΫληξνπ ηεο πφιεο ηνπ Αάκνπ Γαιαηζένπ 

2.2.5 : Καζαξηφηεηα 
νδψλ θαη 

θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ – 

Απνθνκηδή 
απνξξηκκάησλ 

2.2.5.1 Καηαζθεπά ζΫζεσλ θΪδσλ Ώλαθχθισζεο 

2.2.5.2 Πξνκάζεηα κηθξνχ πιπληεξένπ θΪδσλ, κεηαζθεπΫο κεραλεκΪησλ θαη ζαξψζξσλ 

2.2.5.3 Καηαζθεπά ζΫζεσλ θΪδσλ απνξξηκκΪησλ 

2.2.5.4 Πξνκάζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ  

2.2.5.5 ΓεληθΫο δξΪζεηο γηα ην πεξηβΪιινλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εηδηθψλ ζρεδέσλ θαη πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζηε δηαρεέξηζε 
απνξξηκκΪησλ  

2.2.6 : Κπθινθνξία 
– ηάζκεπζε – 

Γεκνηηθή 
ζπγθνηλσλία 

2.2.6.1 ΜειΫηεο θπθινθνξηαθνχ ραξαθηάξα 

2.2.6.2 ΜειΫηεο ππφγεησλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο 

2.2.6.3 Βπηθαηξνπνέεζε Κπθινθνξηαθάο κειΫηεο 

2.2.6.4 Ώζηπλφκεπζε Κπθινθνξέαο θαη ΠαξΪλνκεο ηΪζκεπζεο, άκαλζε θαη Ώλαζρεδηαζκφο Κφκβσλ θαη εκεέσλ 
ΑηΫιεπζεο ησλ ΜΜΜ,  



 

ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΗ: ηραηηγικός τεδιαζμός  

185 

 

2.2.6.5 Βθπφλεζε θαη εθαξκνγά ζεκΪλζεσλ, εηδηθψλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ ζην θΫληξν θαη ηηο ζπλνηθέεο  ηνπ Αάκνπ – 
ΚπθινθνξηαθΫο ΠαξεκβΪζεηο 

2.2.6.6 Βθαξκνγά θαη δηαρεέξηζε ζπζηάκαηνο ειεγρφκελεο ζηΪζκεπζεο 

2.2.6.7 ΔιεθηξνληθΫο ζεκΪλζεηο γηα ηελ θπθινθνξέα θαη ηελ ζηΪζκεπζε 

2.2.6.8 Καζαξηζκφο πηλαθέδσλ ζάκαλζεο 

2.2.6.9 Πξνκάζεηα πηλαθέδσλ ζάκαλζεο, νλνκαζέαο θαη αξέζκεζεο νδψλ 

2.2.6.10 Καηαζθεπά ππφγεησλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο 

2.2.7 : Αηζζεηηθή 
πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ 

2.2.7.1 ΐειηέσζε ηεο αηζζεηηθάο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ (δηακφξθσζε αξρηηεθηνληθνχ κεηψπνπ, φξσλ δφκεζεο, ηάξεζε ηεο 
ζρεηηθάο λνκνζεζέαο θαη εθπφλεζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ην Αάκν γηα ηελ θαηνηθέα θαη ηελ ππαέζξηα 
δηαθάκηζε)  

2.2.7.2 Πξφγξακκα νξζνινγηθάο δηαρεέξηζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθέδσλ θαη ηεο ξχπαλζεο απφ ηελ δηαθάκηζε 

2.2.8 : Γεκνηηθά 
θηίξηα θαη Γεκνηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

2.2.8.1 Οινθιάξσζε θαηαζθεπάο θαη ζπληάξεζεο δεκνηηθψλ θηηξέσλ – πληεξάζεηο θαη επηζθεπΫο δεκνηηθνχ θαηαζηάκαηνο 

2.2.8.2 πληάξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 

2.2.8.3 ΏλαβΪζκηζε ρψξσλ Ϊζιεζεο θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ Άιζνπο ΐεΎθνπ 

2.2.8.4 Αηακνξθψζεηο αζιεηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ ιεηηνπξγέα camps γηα ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ θαη λΫσλ ηεο επξχηεξεο 
πεξηνράο, γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋηνπο θαη εηδηθΪ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο 

2.2.9 : ρνιηθά 
θηίξηα 

2.2.9.1 πληάξεζε ζρνιηθψλ θηηξέσλ 

2.2.9.2 Ώληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ επεκβΪζεσλ γηα ιφγνπο αζθαιεέαο, πγηεηλάο θαη θαιχηεξεο ιεηηνπξγέαο ζε ζρνιηθΪ 
ζπγθξνηάκαηα ηνπ Αάκνπ 

2.2.9.3 πληάξεζε γεπΫδσλ ζε ζρνιηθΪ ζπγθξνηάκαηα 

2.2.9.4 Αηακφξθσζε αχιεησλ ρψξσλ ζρνιεέσλ 

2.2.9.5 Αηακνξθψζεηο ζρνιεέσλ γηα ηελ ιεηηνπξγέα camps γηα ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ θαη λΫσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο, γηα 
ην ζχλνιν ηνπ Ϋηνπο θαη εηδηθΪ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο 

2.2.10 : Υσξνζέηεζε 
θαη θαζνξηζκφο 

ιεηηνπξγίαο 
ππαίζξησλ 
εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 
κεηαθηλνχκελσλ 
πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ θαη 
επηρεηξήζεσλ ή 

2.2.10.1 Καζνξηζκφο ρψξσλ γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ ιατθψλ αγνξψλ 

2.2.10.2 Καζνξηζκφο ρψξσλ ηνπνζΫηεζεο πεξηπηΫξσλ 
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θαηαζηεκάησλ 

2.2.11 : Πνιηηηθή 
πξνζηαζία 

2.2.11.1 Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ γηα αληηκεηψπηζε ρηνλνπηψζεσλ 

2.2.11.2 ΠξνγξΪκκαηα θαη ελΫξγεηεο πνιηηηθάο πξνζηαζέαο απφ Ϋθηαθηα θαηξηθΪ θαηλφκελα 

2.3 :  Τπνδνκέο 
– Γίθηπα 

2.3.1 : Απνρέηεπζε 

2.3.1.1 Καηαζθεπά αγσγψλ ζχλδεζεο δηθηχσλ κε ην δέθηπν ΏπνρΫηεπζεο ΏθαζΪξησλ ΤδΪησλ 

2.3.1.2 Οινθιάξσζε αλαγθαζηηθψλ ζπλδΫζεσλ 

2.3.1.3 πληάξεζε, επηζθεπά θαη θαηαζθεπά ζην δέθηπν Οκβξέσλ ΤδΪησλ 

2.3.1.4 Καζαξηζκφο θξεαηέσλ πδξνζπιινγάο Οκβξέσλ ΤδΪησλ 

2.3.2 : Ύδξεπζε, 
ΑΠΔ θαη 

εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο 

2.3.2.1 ΒθαξκνγΫο ΏΠΒ ζε δεκνηηθΪ θηέξηα, ζρνιεέα θαη αζιεηηθνχο ρψξνπο  

2.3.2.2 Έξγα δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε δξΪζεηο αληηθαηΪζηαζεο κε ιακπηάξεο εμνηθνλφκεζεο θαη ρξάζε ΏΠΒ ζε απηφλνκα 
ζπζηάκαηα 

2.3.2.3 ΒλεξγεηαθΫο παξεκβΪζεηο ζε θηέξηα ηνπ Αάκνπ: α) Αεκνηηθφ ΚαηΪζηεκα, β) ρνιηθφ πγθξφηεκα επέ ηεο νδνχ Βι. 
ΐεληδΫινπ, γ) ρνιηθφ πγθξφηεκα επέ ηεο νδνχ Αξπφπηδνο 

2.3.2.4 Φπηνθαιχςεηο δσκΪησλ ζρνιεέσλ, δεκνηηθψλ θηηξέσλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ 

2.3.3 : 
Ζιεθηξνθσηηζκφο 

θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ 

2.3.3.1 Οινθιάξσζε, ζπληάξεζε, επΫθηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηεηψλ, παηδηθψλ ραξψλ θ.ιπ.) 

2.3.3.2 ΏληηθαηΪζηαζε πέιαξ θαη πηλΪθσλ ρακειάο ηΪζεο θνηλνρξάζησλ ρψξσλ  

2.3.4 : Οδνπνηία – 
Πεδφδξνκνη 

2.3.4.1 Αηαγξακκέζεηο δεκνηηθψλ νδψλ 

2.3.4.2 πληάξεζε, επηζθεπά θζνξψλ δεκνηηθψλ νδψλ 

2.3.4.3 Ώλαθαηαζθεπά αληηνιηζζεξψλ νδνζηξσκΪησλ δεκνηηθψλ νδψλ 

2.3.4.4 πληάξεζε, αλαθαηαζθεπά πεδνδξνκέσλ θαη θξαζπεδνξεέζξσλ δεκνηηθψλ νδψλ, ηνπνζΫηεζε θηγθιηδσκΪησλ θαη 
ινηπψλ εξγαζηψλ θαη επεθηΪζεσλ 

2.3.4.5 πληάξεζε κε αζθαιηνηΪπεηα δεκνηηθψλ νδψλ 

2.3.4.6 ΠαξεκβΪζεηο ζην νδηθφ δέθηπν ηεο πφιεο γηα ηελ ππνζηάξημε ΏκεΏ 

2.3.4.7 Ώλαθαηαζθεπά, θαηαζθεπά επΫθηαζεο δεκνηηθψλ νδψλ 
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Άμνλεο -Μέηξα   Γεληθνί ηφρνη θαη Γξάζεηο  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 3.  Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε  

3.1 Πξνψζεζε έξγσλ ηνπηθήο θαη 
ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο 

3.1.1 Έξγα γηα θαηαζθεπά ζηαζκψλ ΜΒΣΡΟ ζην ΓαιΪηζη θαη ην Άιζνο ΐεΎθνπ  

3.1.2 .ΑξΪζεηο γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ Οιπκπηαθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ 

3.2 Απαζρφιεζε θαη αλάπηπμε 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

3.2.1 ΑξΪζεηο γηα ηελ θαηΪξηηζε θαη ηε δηα βένπ κΪζεζε αλΫξγσλ θιπ. 

3.2.2 Βλέζρπζε δξΪζεσλ ηνπ γξαθεένπ Πξνψζεζεο ζηελ Ώπαζρφιεζε (κΫζσ πξνγξακκΪησλ ΟΏΒΑ, θαη πξνγξακκΪησλ 
Κνηλσληθάο Βξγαζέαο)  

3.2.3 Βλέζρπζε δξΪζεσλ γηα ηελ ζηάξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

3.3 ρέζεηο κε φκνξνπο Γήκνπο θαη 
πλεξγαζίεο 

3.3.1 Πξσηνβνπιέεο γηα ηελ πξνζηαζέα θαη αλΪπιαζε ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηελ βηψζηκε αλΪπηπμε ησλ πφιεσλ  

3.3.2 Πξσηνβνπιέεο ζε ζπλεξγαζέα κε ελψζεηο Αάκσλ θιπ.  

3.4. Αζθάιεηα θαη ππνδνκέο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

3.4.1 ΟξγΪλσζε θαη ελέζρπζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο Αεκνηηθάο Ώζηπλνκέαο  

3.4.2 Φχιαμε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζρνιεέσλ – Πξφιεςε, απνηξνπά παξαβαηηθφηεηαο – ΓξακκΫο επηθνηλσλέαο θαη 
ελεκΫξσζεο.  

3.4.3 Βλέζρπζε θαη Πξνψζεζε ηνπ Σνπηθνχ Κνηλσληθνχ Αηαιφγνπ 

 

Άμνλεο -Μέηξα   Γεληθνί ηφρνη θαη Γξάζεηο  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ 4 .  Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ  

4.1. Αλαδηνξγάλσζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αλάπηπμε 
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ  

4.1.1 ΚαηΪξηηζε ησλ ππαιιάισλ ζε λΫεο λνκνζεζέεο θιπ. 

4.1.2 Έξγα θαη εθαξκνγΫο πξνεγκΫλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ, δηθηχσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ ζηελ ππεξεζέα 
ηνπ πνιέηε ζην ζχλνιν ηνπ Αάκνπ 

4.1.3. ΟινθιεξσκΫλε παξνρά ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιέηε ζε θΪζε θηέξην.  

4.2. Δπελδχζεηο θαη αμηνπνίεζε ηεο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλαδήηεζε 
πφξσλ, εμνξζνινγηζκφο εζφδσλ-
δαπαλψλ.  

4.2.1. Αηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζε αθηλάησλ ηνπ Αάκνπ θαη δηαρεέξηζε ηεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο ηνπ 

4.2.2 Αηαρεέξηζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ θαη πφξσλ απφ δηαθεκηζηηθΪ πξνγξΪκκαηα  

4.2.3 Λεηηνπξγέα Διεθηξνληθνχ πζηάκαηνο γηα ηελ ζπλνιηθά Αηαρεέξηζε Πφξσλ ηνπ Αάκνπ θαη ησλ Βπηρεηξάζεσλ, ηελ επέηεπμε 
νηθνλνκηψλ θιέκαθαο θαη ηελ ππνζηάξημε ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ.  

4.2.4 Πξσηνβνπιέεο γηα απνξξφθεζε πφξσλ (πρ. ΒΠΏ, ΘεζΫαο, θιπ) 

4.3 Δηζαγσγή Σερλνινγηψλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη ελίζρπζε 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ  
Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ 

4.3.1 ΏλΪπηπμε θαη βειηέσζε ζπζηεκΪησλ Διεθηξνληθάο ΟξγΪλσζεο ηνπ Αάκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

4.3.2 Τπνζηάξημε θαη ελέζρπζε ηεο ιεηηνπξγέα Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
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5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  
 

5.1 ΈΟΓΑ-ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 
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ΔΝΣΤΠΟ ΔΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  2010 

  

ΔΟΓΑ € 

0 ΣΏΚΣΕΚΏ ΒΟΑΏ   

01 ΠΡΟΟΑΟΕ ΏΠΟ ΣΔΝ ΏΚΕΝΔΣΔ ΠΒΡΕΟΤΕΏ 92.091,00 

02 ΠΡΟΟΑΟΕ ΏΠΟ ΣΔΝ ΚΕΝΔΣΔ ΠΒΡΕΟΤΕΏ 10.373,71 

03 ΒΟΑΏ ΏΠΟ ΏΝΣΏΠΟΑΟΣΕΚΏ ΣΒΛΔ ΚΏΕ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΏ 3.955.098,81 

04 ΒΟΑΏ ΏΠΟ ΛΟΕΠΏ ΣΒΛΔ, ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΏ ΚΏΕ ΠΏΡΟΥΔ ΤΠΔΡΒΕΧΝ 727.587,89 

05 ΦΟΡΟΕ ΚΏΕ ΒΕΦΟΡΒ 741.072,83 

06 ΒΟΑΏ ΏΠΟ ΒΠΕΥΟΡΔΓΔΒΕ ΓΕΏ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΒ ΑΏΠΏΝΒ 10.743.381,30 

07 ΛΟΕΠΏ ΣΏΚΣΕΚΏ ΒΟΑΏ 349.186,70 

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΏΚΣΕΚΧΝ ΒΟΑΧΝ 16.618.792,24 

  

1 ΒΚΣΏΚΣΏ ΒΟΑΏ   

11 ΒΟΑΏ ΏΠΟ ΒΚΠΟΕΔΔ ΚΕΝΔΣΔ ΚΏΕ ΏΚΕΝΔΣΔ ΠΒΡΕΟΤΕΏ 1.760,00 

12 ΒΠΕΥΟΡΔΓΔΒΕ ΓΕΏ ΚΏΛΤΦΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΧΝ ΑΏΠΏΝΧΝ 992.909,14 

13 ΒΠΕΥΟΡΔΓΔΒΕ ΓΕΏ ΒΠΒΝΑΤΣΕΚΒ ΑΏΠΏΝΒ 2.365.886,37 

14 ΑΧΡΒΒ – ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΒ – ΚΛΔΡΟΑΟΕΒ 50.000,00 

15 ΠΡΟΏΤΞΔΒΕ – ΠΡΟΣΕΜΏ – ΠΏΡΏΐΟΛΏ 74.989,48 

16 ΛΟΕΠΏ ΒΚΣΏΚΣΏ ΒΟΑΏ 159.859,93 

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΚΣΏΚΣΧΝ ΒΟΑΧΝ 3.645.404,92 

  

2 
ΒΟΑΏ ΠΏΡΒΛΘΟΝΣΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΣΧΝ (ΠΟΒ) ΠΟΤ ΘΏ ΐΒΐΏΕΧΘΟΤΝ ΓΕΏ ΠΡΧΣΔ 
ΦΟΡΏ    

21 ΒΟΑΏ Π.Ο.Β. ΣΏΚΣΕΚΏ  1.085.187,86 

22 ΒΟΑΏ Π.Ο.Β. ΒΚΣΏΚΣΏ 365,00 

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΟΑΧΝ ΠΏΡΒΛΘΟΝΣΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΣΧΝ (ΠΟΒ) 1.085.552,86 

  

3 ΒΕΠΡΏΞΒΕ ΏΠΟ ΑΏΝΒΕΏ ΚΏΕ ΏΠΏΕΣΔΒΕ ΏΠΟ ΠΟΒ   

31 ΒΕΠΡΏΞΒΕ ΏΠΟ ΑΏΝΒΕΏ 0,00 

32 ΒΕΠΡΏΚΣΒΏ ΤΠΟΛΟΕΠΏ ΏΠΟ ΐΒΐΏΕΧΘΒΝΣΏ ΒΟΑΏ ΚΏΣΆ ΣΏ ΠΏΡΒΛΘΟΝΣΏ ΒΣΔ 6.351,21 

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΕΠΡΏΞΒΧΝ ΏΠΟ ΑΏΝΒΕΏ ΚΏΕ ΏΠΏΕΣΔΒΕ ΏΠΟ ΠΟΒ 6.351,21 

  

4 ΒΕΠΡΏΞΒΕ ΤΠΒΡ ΣΟΤ ΑΔΜΟΕΟΤ ΚΏΕ ΣΡΕΣΧΝ ΚΏΕ ΒΠΕΣΡΟΦΒ ΥΡΔΜΏΣΧΝ   

41 ΒΕΠΡΏΞΒΕ ΤΠΒΡ ΣΟΤ ΑΔΜΟΕΟΤ ΚΏΕ ΣΡΕΣΧΝ 3.671.663,12 

42 ΒΠΕΣΡΟΦΒ ΥΡΔΜΏΣΧΝ 40.507,62 

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΕΠΡΏΞΒΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ ΑΔΜΟΕΟΤ ΚΏΕ ΣΡΕΣΧΝ 3.712.170,74 

  

5 ΥΡΔΜΏΣΕΚΟ ΤΠΟΛΟΕΠΟ   

511 ΥΡΔΜΏΣΕΚΟ ΤΠΟΛΟΕΠΟ ΏΠΟ ΣΏΚΣΕΚΏ ΒΟΑΏ 782.698,55 

512 ΥΡΔΜΏΣΕΚΟ ΤΠΟΛΟΕΠΟ ΏΠΟ ΒΚΣΏΚΣΏ ΒΟΑΏ  1.635.543,97 

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ 5 ΥΡΔΜΏΣΕΚΟΤ ΤΠΟΛΟΕΠΟΤ 2.418.242,52 

   

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΟΑΧΝ 27.486.514,49 

  

ΑΏΠΏΝΒ € 

6 ΒΞΟΑΏ ΥΡΔΔ   

60 ΏκνηβΫο θαη Ϋμνδα πξνζσπηθνχ 11.678.967,48 
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61 ΏκνηβΫο αηξεηψλ θαη ηξέησλ 557.702,95 

62 ΠαξνρΫο ηξέησλ 724.369,61 

63 Φφξνη θαη ηΫιε 5.984,22 

64 ΛνηπΪ γεληθΪ Ϋμνδα 179.430,31 

65 ΠιεξσκΫο γηα ηελ εμππεξΫηεζε δεκφζηα πέζηεο 367.594,57 

66 ΑαπΪλεο πξνκάζεηαο αλαισζέκσλ 405.538,14 

67 
ΠιεξσκΫο γηα κεηαβηβΪζεηο εηζνδεκΪησλ ζε ηξέηνπο παξαρσξάζεηο- παξνρΫο - επηρνξεγάζεηο - 
επηδνηάζεηο - δσξεΫο 4.932.899,77 

68 ΛνηπΪ Ϋμνδα 849,00 

  ΤΝΟΛΟ Κ.Ώ. 6  ΒΞΟΑΧΝ ΥΡΔΔ 18.853.336,05 

  

7 ΒΠΒΝΑΤΒΕ   

71 ΏγνξΫο θηηξέσλ, ηερληθψλ Ϋξγσλ θαη πξνκάζεηεο παγέσλ 1.071.241,11 

73 Έξγα 1.725.900,63 

74 ΜειΫηεο, Ϋξεπλεο, πεηξακαηηθΫο εξγαζέεο θαη εηδηθΫο δαπΪλεο 43.097,61 

75 Σέηινη πΪγηαο επΫλδπζεο (ζπκκεηνρΫο ζε επηρεηξάζεηο) 65.000,00 

  ΤΝΟΛΟ Κ.Ώ. 7  ΒΠΒΝΑΤΒΕ 2.905.239,35 

  

8 ΠΛΔΡΧΜΒ ΠΟΒ , ΏΠΟΑΟΒΕ ΚΏΕ ΠΡΟΐΛΒΦΒΕ   

81 ΠιεξσκΫο νθεηιψλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΠΟΒ) 1.094.049,11 

82 ΛνηπΫο Ώπνδφζεηο 3.190.316,91 

85 
ΠξνβιΫςεηο κε εέζπξαμεο εηζπξαθηΫσλ ππνινέπσλ βεβαησζΫλησλ θαηΪ ηα παξειζφληα 
νηθνλνκηθΪ Ϋηε 0,00 

  ΤΝΟΛΟ Κ.Ώ. 8 ΠΛΔΡΧΜΒ ΠΟΒ, ΏΠΟΑΟΒΕ, ΠΡΟΐΛΒΦΒΕ 4.284.366,02 

  

9 ΏΠΟΘΒΜΏΣΕΚΟ   

91 Ώπνζεκαηηθφ 0,00 

  ΤΝΟΛΟ Κ.Ώ. 9  ΏΠΟΘΒΜΏΣΕΚΟ 0,00 

  ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΏΠΏΝΧΝ (6-7-8-9) 26.042.941,42 

 

 


