
5 
177 
 

34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 0  

 2 

 0 

 
 

 

 
 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2019 – 2023 

  

 ΥΓΧΡΟΝΟ  ΔΗΜΟ        ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΠΟΛΗ        ΟΜΟΡΦΟ  ΧΩΡΙΟ 

ΥΑΗ A: 

«ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ» 

 

 

   

                   
Δ  
Η 
Μ 
Ο 

 
          
 
 Ι 
Κ 
Υ 
Ω 
Ν 
 Ι 
Ω 
Ν 



 

 



 

   

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
i    Ώληηθείκελν ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο …………………………………………………,.………. 2 

ii   ηφρνη θαη νθέιε …………………………………………………………………………………............................... 3 

iii  Ανκή ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ……………………………………………………………………. 4 

iv  πγθξφηεζε Αηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Έξγνπ (Α.Ο.Β.) ……………………………………………….... 6 

v  Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο …….………………………. 7 

vi  Βπραξηζηίεο ………………………………………………….…………………………………………………………..… 8 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

 
1.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ην Ν. Κνξηλζίαο θαη ην Γ. ηθπσλίσλ ……………………..……….. 9 

1.1.1 Ννκφο Κνξηλζίαο ……………………………………………………………………………………………... 9 

1.1.2 Αήκνο ηθπσλίσλ …………………………………………………………………………………………….. 11 

1.1.2.1 Αεκνηηθή Βλφηεηα ηθπσλίσλ ……………………………………………………………….. 15 

1.1.2.2 Αεκνηηθή Βλφηεηα ηπκθαιίαο ……………………………………………………………… 23 

1.1.2.3 Αεκνηηθή Βλφηεηα Φελενχ ……………………………………………………………………. 33 

1.2 Γεκνγξαθηθά Γεδνκέλα, Δμέιημε θαη χλζεζε ηνπ Πιεζπζκνχ ……...................... 37 

1.2.1 Γεληθά δεκνγξαθηθά δεδνκέλα …………………………………………………………………………. 37 

1.2.2 Αεκνγξαθηθή εμέιημε ……………………………………………………………………………………….. 40 

1.2.3 Αεκνγξαθηθή ζχλζεζε …………………………………………………………………………………….. 42 

1.2.3.1 Ώπφιπηα δεκνγξαθηθά κεγέζε θαη πνζνζηά ………………………………………..…. 42 

1.2.3.2 Ππξακίδεο ειηθηψλ …………………………………………………………………………….…. 44 

1.2.3.3 Αεκνγξαθηθνί δείθηεο …………………………………………………………………………… 46 

1.3 Κνηλσληθννηθνλνκηθά Γεδνκέλα ……………………………………………………………..…….….. 48 

1.3.1 Μνξθσηηθφ επίπεδν …………………………………………………………………………...……………. 48 

1.3.2 Ώπαζρφιεζε – Ώλεξγία ……………………………………………………………………………..…….. 49 

1.3.3 Λνηπά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά………………………………………………………… 54 

1.3.4 Οηθνλνκηθή δηάξζξσζε παξαγσγήο ………………………………………………………….………. 56 

1.4 Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο ………………………………………………………..………….…… 70 

1.4.1 Γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα πεξηνρήο ………………………………………………………………... 70 

1.4.2 Υξήζεηο γεο, νηθηζκνί θαη πνιενδνκηθέο ελφηεηεο ……………………………………………….. 77 

1.4.2.1 Τθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν …………………………….………. 77 

1.4.2.2 Βληνπηζκφο θχξησλ ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο θαη ρσξηθψλ  
            επηπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ………………………………...… 80 

1.4.2.3 Τθηζηάκελε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο …….…….. 81 



 

   

1.4.2.4 Λεηηνπξγηθή –  Πνιενδνκηθή νξγάλσζε ……………………………………………….… 82 

1.4.3 Φπζηθνί πφξνη – Πεξηβάιινλ ……………………………………………………………………………. 88 

1.4.3.1 Τδαηηθνί πφξνη …………………………………………………………………………………….. 88 

1.4.3.2 Βδαθηθνί πφξνη …………………………….………………………………………………….….. 89 

1.4.3.3 Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο………………………………………...……………………………. 90 

1.4.3.4 Οηθνζπζηήκαηα ………………………………………………………………………………….... 92 

1.4.3.5 Οξεηλνί φγθνη …………………………………………………………………………...………….. 93 

1.4.3.6 Αάζε …………………………………………………………………………………………..………. 95 

1.4.3.7 Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο - Αίθηπν Natura 2000 …………………………...……… 98 

1.4.3.8 Σνπία Εδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (ΣΕΦΚ) …………………..…………………..……. 101 

1.4.3.9 Καηαθχγηα Θεξακάησλ …………………………………………………………..…………..... 101 

1.4.3.10 εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά (ΠΠ) 102 

1.4.3.11 Κπξηφηεξα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ……………………………………...………….. 102 

1.4.3.12 Φξάγκαηα ………………………………………………………………………………...……….. 108 

1.4.3.13 πήιαηα ……………………………………………………………………………………………. 109 

1.4.3.14 Ώθηέο ……………………………………………………………………………….……………….. 111 

1.4.3.15 Βλδηαθέξνπζεο δηαδξνκέο …………………………………………………….……………. 111 

1.4.3.16 Κξίζηκεο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη …………………………………………………. 114 

1.4.4 Πξνβιήκαηα ξχπαλζεο …………………………………………………………………………..……….. 115 

1.4.4.1 Ρχπνη απφ ηελ εληαηηθή άζθεζε ηεο γεσξγίαο ………………………………….....…. 115 

1.4.4.2 Ρχπνη απφ ηε ιεηηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ……….……………..………….. 116 

1.4.4.3 Ρχπνη απφ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο …………….……………………………………… 116 

1.5 Βαζηθέο Τπνδνκέο – Γίθηπα ……………………………..……………………………………………….. 117 

1.5.1 Αίθηπν χδξεπζεο …………………………………………………………………………………….……….. 117 

1.5.2 Αίθηπν απνρέηεπζεο ………………………………………………………………………………………… 120 

1.5.2.1 Ώπνρέηεπζε νκβξίσλ – αθαζάξησλ ………………………………………….…………… 120 

1.5.3 Αίθηπν ζπγθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ …………………………………………………….………….. 122 

1.5.3.1 Οδηθφ δίθηπν …………………………………………………………………………...…………… 122 

1.5.3.2 ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ……………………………………………………………………...…… 125 

1.5.3.3 Θαιάζζηεο κεηαθνξέο ……………………………………………………...…………………... 126 

1.5.3.4 Ώζηηθέο – ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο …………………………………………………….. 127 

1.5.4 Αίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ …………………………………………………………………………..……….. 127 

1.5.5 Αίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ……………………………………………………………….…………………... 128 

1.6 Δζεινληηζκφο – Κνηλσληθή Πξφλνηα – Τγεία -Παηδεία – Πνιηηηζκφο.................... 129 

1.6.1 Βζεινληηζκφο …………………………………………………….……………………………………………. 129 

1.6.1.1 χζηαζε Οκάδαο Βζεινληψλ ηνπ Αήκνπ……...………………………………………. 129 

1.6.1.2 Ίδξπζε Βζεινληηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ Κιηκαθίνπ…………...…………….………… 129 
 

       1.6.2 Κνηλσληθή Πξφλνηα………...………….………………………………………………………………… 130 

          1.6.2.1 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ...……………………………………………………………..…… 130 

          1.6.2.2 Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην………………………………………………………… 130 



 

   

          1.6.2.3 Κνηλσληθφ Φαξκαθείν… ………………………………………………………... 131 

          1.6.2.4 Πξνκήζεηα θαη δηαλνκή ηξνθίκσλ ……………………………………………... 131 

          1.6.2.5 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε άπνξνπο …………………………………………….. 131 

          1.6.2.6 Μείσζε θαη  απαιιαγή Αεκνηηθψλ ηειψλ……………………………………... 132 

          1.6.2.7 Παξνρή βνήζεηαο ζε δεκφηεο γηα ην εηδηθφ ηέινο ζηε ΑΒΔ ………………….  132 

          1.6.2.8 Κνηλσληθή Θεηεία ………………………………………………………………... 132 

          1.6.2.9 Κνηλσληθφ Βηζφδεκα Ώιιειεγχεο…………………………………………….... 132 

1.6.3 Τγεία .. ……………………………………………………………………………………… 134 

          1.6.3.1 Ανκέο πγείαο……………………………………………………………………… 134 

          1.6.3.2  Σξάπεδα αίκαηνο ………………...……………………………………………... 136 

          1.6.3.3 πκκεηνρή ζην Βζληθφ Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγεηψλ Πφιεσλ Πξναγσγήο   
                      Τγείαο (Β.Α.Α.Τ.Π.Π.Τ.)…………………………………………………………. 

136 

          1.6.3.4 Τινπνίεζε  πξνγξάκκκαηνο δσξεάλ εμεηάζεσλ …………..……………….. 137 

1.6.4 Παηδεία – Βθπαίδεπζε ……………………………………………………………………. 138 

         1.6.4.1 Τπνδνκέο………………………………………………………………………….. 138 

         1.6.4.2 Λεηηνπξγία ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο παηδηψλ …………………………………... 140 

         1.6.4.3 Ίδξπζε Κέληξνπ Αηα ΐίνπ Μάζεζεο ……………………………………………. 140 

1.6.5 Πνιηηηζκφο θαη Εζηνξία ……………………………………………………………………. 140 

1.6.5.1 Πνιηηηζκφο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε ……………….…………………............................ 141 

1.6.5.2 Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ζχιινγνη ……………………………………….…………… 141 

1.6.5.3 Εζηνξηθά κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη …………………………………..…………. 145 

1.6.5.4 Ώμηνιφγεζε πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ …………………………………………………….. 165 

1.6.6 Ώζιεηηζκφο ………………………………………………………………………...…………………………… 165 

1.6.6.1 Τπνδνκέο θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο …………………………………………………. 165 

1.6.6.2 Ώζιεηηθνί χιινγνη θαη κηινη ………………………………………………………………. 166 

1.7 Αλάιπζε Αδπλακηψλ – Απεηιψλ, Γπλαηνηήησλ – Δπθαηξηψλ  
      θαη Κξίζηκσλ Εεηεκάησλ (Αλάιπζε SWOT) ηνπ Γήκνπ ……………………..…………. 166 

1.7.1 Ώλάιπζε SWOT ………………………………………………………………………………………………. 166 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  

ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ Ω ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

 

2.1 Δζσηεξηθή Οξγάλσζε ηνπ Γήκνπ ……………………………..…………………………………….. 170 

2.1.1 Αηάξζξσζε θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ……………………………..……………………………………... 171 

2.1.2 Αηάξζξσζε απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ……………………….………………………………... 173 

2.1.3 Αηνίθεζε – Βπνπηεία – πληνληζκφο …………………………………………………………………. 173 

2.1.4 Οξγαλφγξακκα (Ο.Β.Τ.) ηνπ Αήκνπ …………………………………………………………………. 175 

2.2 Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ………………………………………………………………………………………... 177 

2.2.1 Τπεξεζίεο Τπαγφκελεο Ώπεπζείαο ζην Αήκαξρν ……………………………...………….……. 177 

2.2.1.1 Γεληθφο Γξακκαηέαο ……………………………………………………………………….……. 177 



 

   

2.2.1.2 Ώπηνηειέο Γξαθείν Αεκάξρνπ ………………………………………………………………. 178 

2.2.1.3 Ώπηνηειέο Γξαθείν Βπηθνηλσλίαο θαη Αεκνζίσλ ρέζεσλ ……………………….. 179 

2.2.1.4 Ώπηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ……………………………………………… 179 

2.2.1.5 Ώπηνηειέο Γξαθείν Αηαθάλεηαο ……………………………………………………………… 180 

2.2.1.6 Ώπηνηειέο Γξαθείν Αηνηθεηηθήο ΐνήζεηαο ……………………………………………….. 181 

2.2.1.7 Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ Τπαγνκέλσλ Ώπεπζείαο ζην Αήκαξρν ………………. 182 

2.2.2 Βπηηειηθέο Τπεξεζίεο ……………………………………………………………….……………………… 183 

2.2.2.1 Ώπηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ……… 183 

2.2.2.2 Ώμηνιφγεζε Βπηηειηθψλ Τπεξεζηψλ ……………………………………………………… 185 

2.2.3 Τπεξεζίεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο ……………………………………………………... 185 

2.2.3.1 Ώπηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθή Ώλάπηπμεο ………………………………... 185 

2.2.3.2 Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο …….……………...… 187 

2.2.4 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο – Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη 
Ώζιεηηζκνχ ……………………………………………………………………………………………………. 188 

2.2.4.1 Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ……………………………………………………..… 188 

2.2.4.2 Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ …………………………………… 194 

2.2.4.3 Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ……………………………………………………... 195 

2.2.4.4 Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ …………………………………. 199 

2.2.4.5 Αηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο …………………………………. 199 

2.2.4.6 Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ……………… 203 

2.2.4.7 Αηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο ……………………………………… 204 

2.2.4.8 Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο ………………….. 208 

2.2.5 Ώπνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο …………………………………………………………………………….. 209 

2.2.5.1 Γξαθείν Κ.Β.Π. ……………………………………………………………………………………. 210 

2.2.5.2 Γξαθείν πληήξεζεο Τπνδνκψλ ……………………………………………….………….. 210 

2.2.5.3 Γξαθείν Αηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Βμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε …………………. 211 

2.2.5.4 Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ……………………………………………………………. 212 

2.2.5.5 Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ………………………………… 212 

2.2.5.6 Γξαθείν Καζαξηφηεηαο θαη Ώλαθχθισζεο ……………………………………………… 212 

2.2.5.7 Γξαθείν Ώγξνηηθψλ ζεκάησλ ………………………………………………………………… 212 

2.3 Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ …………………………………………………………………………… 212 

2.3.1 Ννκηθά Πξφζσπα Αεκνζίνπ Αηθαίνπ ………………………………………………………………… 212 

          2.3.1.1. Ν.Π.Α.Α. Παηδείαο, Πνιηηζκνχ, Ώζιεηηζκνχ ηθπσλίσλ «Δ Μεθψλε» ……  213 

          2.3.1.2 Ν.Π.Α.Α. «Αεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν ηθπσλίσλ» ………………………...…. 217 

          2.3.1.3 Ν.Π.Α.Α «ρνιηθή Βπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Αήκνπ 
ηθπσλίσλ»………………………………………………………………………………… 

218 

          2.3.1.4 Ν.Π.Α.Α. «ρνιηθή Βπηηξνπή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Αήκνπ 
ηθπσλίσλ»…………………………………………………………………………………  

219 

2.3.2 Ννκηθά Πξφζσπα Εδησηηθνχ Αηθαίνπ …………………………………………………………………. 220 

2.3.2.1 Κνηλσθειήο Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Αήκνπ ηθπσλίσλ (Κν.Α.Β.Αε..) ………. 220 

2.3.2.2 Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Όδξεπζεο θαη Ώπνρέηεπζεο ηθπσλίσλ ……………….. 225 

2.3.2.3 Φνξείο Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ  ΦνΑΏ…...…………………………… 227 



 

   

2.4 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ………………………………………………………………………………………… 228 

2.4.1 Βηδηθέο ζέζεηο ………………………………………………………………………….………………………. 228 

2.4.2 Σαθηηθφ πξνζσπηθφ ………………………………………………………………………………………… 228 

2.4.3 Πξνζσπηθφ Εδησηηθνχ Αηθαίνπ Ώνξίζηνπ Υξφλνπ (ΕΑΏΥ) …………………………………….. 235 

2.4.4 Πξνζσπηθφ Εδησηηθνχ Αηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ……………………………………………... 236 

2.5 Γεκνηηθή Πεξηνπζία …………………………………………………………………………………………… 236 

2.5.1 Αεκνηηθά θηίξηα ……………………………………………………………………………………………….. 236 

         2.5.1.1 χζηαζε Αεκνηηθήο Μνλνκεηνρηθήο Ώ.Β. Ώμηνπνίεζεο Ώθηλήησλ…………… 241 

2.5.2 Αεκνηηθέο εθηάζεηο …………………………………...……………………….………………………….…. 246 

2.5.3 Τιηθνηερληθή ππνδνκή ……………………………………………………….…………………………….. 251 

2.5.3.1 Μεηαθνξηθά κέζα – Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ……………..…….……………….. 251 

2.5.3.2 Ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο …………………………….……………………………………. 253 

2.5.3.3 Βμνπιηζκφο γξαθείσλ, πιεξνθνξηθήο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ …..……………. 255 

2.6 Αμηνιφγεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δληνπηζκφο ησλ 
Κξίζηκσλ Εεηεκάησλ Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο ……………………………………………... 256 

2.6.1 Αξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ………………………………………………………………………... 257 

2.6.2 Οξγάλσζε θαη ζπλεξγαζίεο ………………………………………………..…………………….……… 262 

2.6.3 Ώλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή …………….……….………………….……… 264 

2.6.4 Οηθνλνκηθά ………………………………………………………………………..……………………………. 266 
 

 

    ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

    ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΟΡΑΜΑΣΟ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ  

 
 

 
 

3.1 Kαζνξηζκφο Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο.................................... 272 

3.2 θνπφο………………………………………………………………………………. 
....………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………….…….….. 

280 

3.3 Καζνξηζµφο ηεο ηξαηεγηθήο…………………………………………………… 
……………………………..………………………………….……....... 

281 

3.3.1 Θεµαηηθνί ηνµείο θαη θξίζηµα δεηήµαηα………………………………………………. 
……………………..…………………………….……....... 

282 

3.3.2 Καζνξηζµφο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο…………………………….. 
…………………..……….……. 

284 

3.3.3 Καζνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ δξάζεο θαη γεληθψλ ζηφρσλ εζσηεξηθήο 
αλάπηπμεο……………………………………………………………………………………... 

287 

       3.3.3.1 Γεληθή θαηεχζπλζε εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ ∆ήµνπ ……………………. 287 

       3.3.3.2 Πνιηηηθέο δξάζεο θαη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήοαλάπηπμεο……………….. 289 

3.4 Καζνξηζµφο ησλ Πξνηεξαηνηήησλ………………………………… 
…………………………………………… 

296 

3.4.1 Οµαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε µέηξα θαη άμνλεο  ………………………… 296 

       3.4.1.1 Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ..…...…………………………………………………. 297 

       3.4.1.2 Μέηξα ……………………………………………………………………………. 298 

3.4.2 Καζνξηζµφο ηεο αξµφδηαο ππεξεζίαο γηα θάζε γεληθφ ζηφρν  …………………… 298 



 

   

      3.4.2.1 Γεληθνί ζηφρνη θαη αξµφδηεο ππεξεζίεο ………………………………………. 299 

3.5 Γηαηχπσζε ηνπ Οξάκαηνο θαη ησλ Αξρψλ Λεηηνπξγίαο θαη 

Γηαθπβέξλεζεο…………………………………………………………… 

302 

3.5.1 Ώπνζηνιή, αλαπηπμηαθφ φξαµα  θαη αμίεο ηνπ ∆ήµνπ……………………………… 
…………………………...……… 

302 

       3.5.1.1 Ώπνζηνιή…………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………….………… 

302 

       3.5.1.2 ξαµα……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

303 

       3.5.1.3 Ώμίεο……………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………….………… 

304 

3.6 χληνµε Πεξηγξαθή ησλ Γεληθψλ ηφρσλ θαη ησλ Πνιηηηθψλ 
Γξάζεο………………………………………………………………………  

305 

3.7 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Καιψλ Πξαθηηθψλ................................ 315 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

 ΕΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ 

ΦΕΔΙΟΤ  

ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 

 

4.1 Πξφηαζε Πξνγξάµµαηνο Γηαβνχιεπζεο…………………………… 
……………………………..…………………..…….. 

317 

4.1.1 Βλεµέξσζε εθπξνζψπσλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ ηνπ ∆ήµνπ……………………… 
..……………….…..………… 

317 

4.1.2 ∆εµνζηφηεηα ..……………...……………………………………………………………. 317 

4.2 Τπνβνιή Πξνηάζεσλ – Δξσηεκαηφιην…………………………………………. 
…………………………………………….………. 

317 

 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
 

Πίλαθαο 1. Μφληκνο πιεζπζκφο, επηθάλεηα, ησλ Α.Β. ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ………………... 15 

Πίλαθαο 2. Μφληκνο πιεζπζκφο θαη κεηαβνιή αλά Αεκνηηθή Βλφηεηα θαη αλά θνηλφηεηα, ηνπ 
Αήκνπ ηθπσλίσλ …………………………………………………………………………………….. 38 

Πίλαθαο 3. Μεηαβνιή πιεζπζκνχ θαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα απφ ην 1991 έσο ην 2011… 40 

Πίλαθαο 4. Αεκνγξαθηθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ ησλ Α.Β. θαη ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ…. 40 

Πίλαθαο 5. Μφληκνο πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ ……………………………….. 42 

Πίλαθαο 6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε……………………………………………………………….. 44 

Πίλαθαο 7. Αεκνγξαθηθνί Αείθηεο…………………………………………………………………... 47 

Πίλαθαο 8. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Αήκνπ 
ηθπσλίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ Πεξηθέξεηα ………………………………………………………... 47 

Πίλαθαο 9. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Αήκνπ 48 



 

   

ηθπσλίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ Βιιάδα…………………………………………………………….. 

Πίλαθαο10.  Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο…………………………………………………….. 50 

Πίλαθαο 11. χλζεζε απαζρφιεζεο – αλεξγίαο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ησλ 
Α.Β. θαη ζπγθεληξσηηθά ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ …………………………………………………… 51 

Πίλαθαο 12. Καηά θεθαιήλ Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ ………………………………………. 53 

Πίλαθαο 13. Πνζνζηηαία % θαηαλνκή λνηθνθπξηψλ θαη κέιε απηψλ…………………………… 55 

Πίλαθαο 14. Ώπαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ησλ Α.Β. θαη ζπγθεληξσηηθά ηνπ Αήκνπ 
ηθπσλίσλ …………………………………………………………………………………………….. 56 

Πίλαθαο 15. Ώπαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ηνπ Αήκνπ,  ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο 
ρψξαο …………………………………………………………………………………….................... 58 

Πίλαθαο 16. Πνζνζηηαία απαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ηνπ Αήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο 
θαη ηεο Υψξαο ………………………………………………………………………………………… 58 

Πίλαθαο 17. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ηεο απαζρφιεζεο ζην Αήκν ηθπσλίσλ ζε ζχγθξηζε 
κε ηελ Πεξηθέξεηα …………………………………………………………………………………….. 58 

Πίλαθαο 18. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ηεο απαζρφιεζεο ζην Αήκν ηθπσλίσλ ζε ζχγθξηζε 
κε ηε ρψξα. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ ……………………………………………………… 58 

Πίλαθαο 19. Καιιηέξγεηεο ζηηο ΑΒ ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ………………………… 64 

Πίλαθαο 20. Καηάινγνο πξντφλησλ ΠΓΒ…………………………………………………………... 65 

Πίλαθαο 21. Μέζνο ζηαζκηθφο πςνκέηξνπ θαηά Α.Β. ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ………………….. 71 

Πίλαθαο 22. Κάιπςε γεο αλά ρξήζε Αήκνπ, Ννκνχ θαη ρψξαο……………….. ……………… 77 

Πίλαθαο 23. Πνζνζηηαία θαηαλνκή εθηάζεσλ ρξήζεο / θάιπςεο γεο θαηά Αεκνηηθή 
Βλφηεηα, Αήκν, Ννκφ θαη Πεξηθέξεηα …………………………………………………………….… 78 

Πίλαθαο 24. Καηάινγνο πεξηνρψλ Αηθηχνπ Natura 2000 ζην Ννκφ Κνξηλζίαο ……………….. 100 

Πίλαθαο 25. Σνπία Εδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (ΣΕΦΚ) ζην Αήκν ηθπσλίσλ ………………. 101 

Πίλαθαο 26. Κπξηφηεξα είδε ρισξίδαο ζην Αήκν ηθπσλίσλ …………………………………… 102 

Πίλαθαο 27. Κπξηφηεξα είδε παλίδαο ζην Αήκν ηθπσλίσλ …………………………………….. 105 

Πίλαθαο 28. Όδξεπζε Κνηλνηήησλ ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ ………………………………………… 118 

Πίλαθαο 29. Όδξεπζε Κνηλνηήησλ ζηε Α.Β. ηπκθαιίαο ……………………………………….. 119 

Πίλαθαο 30. ηνηρεία γεσηξήζεσλ ζηε Α.Β. Φελενχ …………………………………………….. 120 

Πίλαθαο 31. Ώπνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ θαηά Κνηλφηεηα θαη Α.Β. ζην Α.ηθπσλίσλ  121 

Πίλαθαο 32. Σξφπνο κεηαθίλεζεο καζεηψλ ζηε Α.Β. Φελενχ ………………………………….. 127 

Πίλαθαο 33. Ώμηνιφγεζε θνηλσληθήο πξφλνηαο. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία …………………... 134 

Πίλαθαο 34. Πεξηθεξεηαθά Εαηξεία………………………………………………………………….. 135 

Πίλαθαο 35. ρνιεία ζην Αήκν ηθπσλίσλ ………………………………………………………... 139 



 

   

Πίλαθαο 36. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζρνιείσλ ζην Α.ηθπσλίσλ αλά ΑΒ θαη ηχπν ζρνιείνπ 139 

Πίλαθαο 37. Ώμηνιφγεζε Πνιηηηζηηθψλ Τπνδνκψλ & Αξαζηεξηνηήησλ. Απλαηά & αδχλαηα 
ζεκεία …………………………………………………………………………………………………. 

 
165 

Πίλαθαο 38. Ώλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Απλαηά θαη αδχλαηα 
ζεκεία …………………………………………………………………………………………………. 168 

Πίλαθαο 39. Κεληξηθέο ππεξεζίεο θαη δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ …………… 172 

Πίλαθαο 40. Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ ππαγφκελεο απεπζείαο  ζην Αήκαξρν. Απλαηά & 
αδχλαηα ζεκεία ………………………………………………………………………………………. 182 

Πίλαθαο 41. Ώμηνιφγεζε Βπηηειηθψλ Τπεξεζηψλ. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία ………………... 185 

Πίλαθαο 42. Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο.  Απλαηά & αδχλαηα 
ζεκεία …………………………………………………………………………………………………. 187 

Πίλαθαο 43. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ.  Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία….  194 

Πίλαθαο 44. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία .. 199 

Πίλαθαο 45. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη  Πνιενδνκίαο. Απλαηά & 
αδχλαηα ζεκεία ………………………………………………………………………………………. 203 

Πίλαθαο 46. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο  Γσήο. Απλαηά & 
αδχλαηα ζεκεία ………………………………………………………………………………………. 208 

Πίλαθαο 47. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζρνιηθήο επηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο………… 219 

Πίλαθαο 48. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζρνιηθήο επηηξνπήο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο………. 220 

Πίλαθαο 49. Ώμηνιφγεζε ΑΒΤΏ. Απλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία………………………………….. 226 

Πίλαθαο 50α. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Π.Β……………………………….. 228 

Πίλαθαο 50β. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Σ.Β………………………………... 230 

Πίλαθαο 50γ. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Α.Β………………………………... 230 

Πίλαθαο 50δ. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Τ.Β……………………………….. 231 

Πίλαθαο 51. Ώπαζρνινχκελνη ηαθηηθνί ππάιιιεινη ζην Αήκν αλά θαηεγνξία / θιάδν………. 232 

Πίλαθαο 52α. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαο. Εδησηηθνχ Αηθαίνπ Ώνξίζηνπ Υξφλνπ.. 235 

Πίλαθαο 52β. Ώπαζρνινχκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο Εδησηηθνχ Αηθαίνπ Ώνξίζηνπ Υξφλνπ…… 235 

Πίλαθαο 53. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή θηηξίσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ……………………………… 236 

Πίλαθαο 54. Ώθίλεηα πξνο αμηνπνίεζε…………………………………………………………….. 241 

Πίλαθαο 55. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή εδαθηθψλ εθηάζεσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ……………… 246 

Πίλαθαο 56. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ……... 251 

Πίλαθαο 57. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ …….. 253 

Πίλαθαο 58. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ γξαθείσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ……………. 255 



 

   

Πίλαθαο 59. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο Αξαζηεξηφηεηεο 
θαη Αηαδηθαζίεο ………………………………………………………………………..………………. 257 

Πίλαθαο 60. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο Οξγάλσζε θαη 
πλεξγαζίεο ………………………………………………………………………………………….. 262 

Πίλαθαο 61. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο  ελφηεηαο Ώλζξψπηλν 
Απλακηθφ θαη Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ………………………………………………………...…….. 264 

Πίλαθαο 62. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο Οηθνλνκηθά …… 266 

Πίλαθαο 63. Κξίζηµα Γεηήµαηα …………………………………………………………………….. 282 

Πίλαθαο 64. Γεληθνί ηφρνη Σνπηθήο Ώλάπηπμεο …………………………………………………. 285 

Πίλαθαο 65. Γεληθνί ηφρνη Βζσηεξηθήο Ώλάπηπμεο θαη Πνιηηηθέο ∆ξάζεο...…......…............ 290 

Πίλαθαο 66. Πνιηηηθέο Βπηινγέο θαη Γεληθνί ηφρνη Βζσηεξηθήο Ώλάπηπμεο ………………….. 292 

Πίλαθαs 67. Ώπνηειεζµαηηθφηεηα – Ώπνδνηηθφηεηα – Ννµηµφηεηα …………………………….. 295 

Πίλαθαο 68. Άμνλεο ………………………………………………………………......................... 297 

Πίλαθαο 69. Μέηξα………………………………………………….………………………………... 298 

Πίλαθαο 70. Γεληθνί ηφρνη θαη Ώξµφδηεο Τπεξεζίεο …………………………….………………. 299 

Πίλαθαο 71. Πνιηηηθέο ∆ξάζεο ……………………………………………………………………... 306 

 
 

 
 



 

   

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΓΡΑΥΗΜΑΣΩΝ 
 

Γξάθεκα 1 . Πιεζπζκηαθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ ησλ Α.Β.  ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ 
θαηά ηε δεθαεηία 2001-2011 …………………………………….………………………………....... 41 

Γξάθεκα 2. Πιεζπζκηαθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ  θαηά ηε 
δεθαεηία 2001-2011 …...……………………………………………………………………………… 41 

Γξάθεκα 3. Καηαλνκή πιεζπζκνχ αλά Α.Β. ην 2001 ……………………….…………………… 42 

Γξάθεκα 4. Καηαλνκή πιεζπζκνχ αλά Α.Β. ην 2011……………………………………..……… 43 

Γξάθεκα 5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε………………………………………………………………. 44 

Γξάθεκα 6. Ππξακίδα ειηθηψλ Αήκνπ ηθπσλίσλ ………………………………………………... 45 

Γξάθεκα 7. Ππξακίδα ειηθηψλ Ννκνχ Κνξηλζίαο ……………………………….………………... 45 

Γξάθεκα 8. Ππξακίδα ειηθηψλ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ……………………………….…….. 46 

Γξάθεκα 9. Ππξακίδα ειηθηψλ Βιιάδαο …………………………………..……….……………… 46 

Γξάθεκα 10. Πνζνζηηαία θαηαλνκή πιεζπζκνχ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο ζην Α.ηθπσλίσλ 49 

Γξάθεκα 11. Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ………………………….. 50 

Γξάθεκα 12. χλζεζε απαζρφιεζεο – αλεξγίαο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ  πιεζπζκνχ ...…... 51 

Γξάθεκα 13. Καηά θεθαιήλ Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ ……………………………………... 52 

Γξάθεκα 14. Ώξηζκφο θαηνηθηψλ αλά αξηζκφ δσκαηίσλ……………………..…………………... 54 

Γξάθεκα 15. Πνζνζηηαία θαηαλνκή λνηθνθπξηψλ θαη κέιε απηψλ……………………...…….. 55 

Γξάθεκα 16. Ώπαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ζηηο Α.Β. θαη ζην Αήκν ηθπσλίσλ…….. 56 

Γξάθεκα 17. Πνζνζηηαία απαζρφιεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ  ζην Αήκν 
ηθπσλίσλ ……………………………………………………………………………………………… 57 

Γξάθεκα 18. Τςνκεηξηθή θαηαλνκή………………………………………………………………... 70 

Γξαθήκαηα 19, 20, 21. Κάιπςε γεο ζηηο Α.Β. ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ ………….. 79 

Γξάθεκα 22. Πνζνζηηαία θαηαλνκή εθηάζεσλ ζε γεληθεπκέλεο  θαηεγνξίεο ρξήζεο / 
θάιπςεο ζην Αήκν ηθπσλίσλ ………………………………………………………………………. 80 

Γξάθεκα 23. Μέζε κεληαία ζεξκνθξαζία …………………………………………………………. 90 

Γξάθεκα 24. Μέζε κεληαία έληαζε αλέκνπ……………………………………………………..... 91 

Γξάθεκα 25. Μέζν κεληαίν χςνο πεηνχ……………………………………………………………. 91 

Γξάθεκα 26. Μέζε κεληαία πγξαζία……………………………………………………………….. 92 

Γξάθεκα 24. Τθηζηάκελεο ζέζεηο ζην Αήκν ηθπσλίσλ ζχκθσλα κε ην λέν Ο.Β.Τ…..…...... 234 

Γξάθεκα 25. Πνζνζηφ (%) απαζρνινπκέλσλ αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο ζην Αήκν……….          234 
 



 

   

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
 

Γηάγξακκα 1. Οξγαλφγξακκα Α.Β.Τ.Ώ. …………………………………………………………. 117 

Γηάγξακκα 2. Οξγαλφγξακκα Ο.Β.Τ. ηνπ Α. ηθπσλίσλ …………………………………………………... 176 

Γηάγξακκα 3. Αηάξζξσζε Τπεξεζηψλ ππαγνκέλσλ απεπζείαο ζην Αήκαξρν ……..…….…...… 177 

Γηάγξακκα 4. Αηάξζξσζε Βπηηειηθψλ Τπεξεζηψλ …………………………………………………....…...... 183 

Γηάγξακκα 5. Αηάξζξσζε Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο……. 184 

Γηάγξακκα 6. Αηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο ……………………….….. 186 

Γηάγξακκα 7. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ……………………………………….. 189 

Γηάγξακκα 8. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ……………………………………… 196 

Γηάγξακκα 9. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ………………….. 200 

Γηάγξακκα 10. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο ……………………. 205 

Γηάγξαµµα 11. ηξαηεγηθφ πιάλν…………………………………………………….. 296 

 
                                                                                                                                                        



 

 

 
 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

1 

 

 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 

Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζήκεξα ζε Βπξσπατθφ θαη Βζληθφ 

επίπεδν θαινχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία λα αληαπνθξηζεί ζε πξνθιήζεηο, λα επηιχζεη 

θξίζηκα πξνβιήκαηα θαη λα αμηνπνηήζεη επθαηξίεο. Ο λένο ξφινο ησλ δήκσλ απαηηεί 

ζπζηεκαηηθή δξάζε θαη εθηθηνχο ζηφρνπο πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο ελδνγελείο δπλάκεηο 

θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλαίλεζε θνξέσλ θαη πνιηηψλ.  

Οη Ο.Σ.Ώ. θαινχληαη ζήκεξα αθελφο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζ‟ έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο άληιεζεο πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη αθεηέξνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηνπ δεκφηε. 

Δ ζχληαμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή 

ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Αήκνπ. Αελ απνηειεί κηα εθάπαμ ελέξγεηα πνπ 

νινθιεξψλεηαη θαη ζηακαηά, αιιά έλα δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ.  

Με ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ην φξακα ηεο δεκνηηθήο αξρήο γίλεηαη 

ξεαιηζηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ην ζρέδην κεηαθξάδεηαη ζε πεληαεηέο πξφγξακκα 

δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ θαη ηέινο ην πξφγξακκα 

δξάζεο κεηαθξάδεηαη ζε εηήζην πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη δαπαλψλ. 

Γηα ηελ εθπφλεζή ηνπ, ειήθζεζαλ ππφςε: 

1. Οη δηαηάμεηο άξζξνπ 58 ηνπ Ν,3852/2010 (Ώ΄87) «Νέα Ώξρηηεθηνληθή ηεο 

Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο –Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο», ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αεκάξρνπ. 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΒΚ Ώ΄ 114), έηζη φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, (Ώ΄87) «Νέα Ώξρηηεθηνληθή 

ηεο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 

«Σεηξαεηή Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα-Βηήζηα Πξνγξάκκαηα Αξάζεο 

Αήκσλ-Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ηνπ Ν.4555/2018 

(Ώ΄133). 

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Α. 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α΄ βαζκνχ» (ΦΒΚ Ώ΄221), έηζη 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο φκνηεο ηνπ Π.Α. 89/2011 (ΦΒΚ Ώ΄213). 
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5. Οη ππ΄ αξηζ. 45/58939/25-10-2006 θαη 66/50837/14-09-2007 Βγθχθιηνη ηνπ 

ΤΠ.Β.Α.Α.Ώ. ζρεηηθά κε ηα Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Ο.Σ.Ώ. 

6. Ο  «Οδεγφο θαηάξηηζεο Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΟΣΏ» ηεο 

Βιιεληθήο Βηαηξίαο Σνπηθήο Ώλάπηπμεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο. 

7. Ο ηζρχσλ Οξγαληζκφο Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ πνπ 

ςεθίζηεθε κε ηελ 229/2017 απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηθπσλίσλ, 

εγθξίζεθε κε ηελ 60570/3-4-2018 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Απηηθήο Βιιάδαο θαη Ενπλίνπ θαη 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 1398/η.ΐ΄/25-4-2018. 

8. Σν φηη ε θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Αήκνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πξψην εμάκελν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ε νπνία ην εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ πκβνχιην. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ε αξκφδηα θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο θάζε δήκνπ, ππεξεζία 

επί ζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζπληάζζεη ζρέδην Βπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

9. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθέληξσζε ε   Οκάδα Βξγαζίαο  πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα 

ηελ ππνβνήζεζε ηεο Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο ζηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ.  

 

ii..  ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ Σνπηθή θαη Βζσηεξηθή Ώλάπηπμε ηνπ Αήκνπ, 

εηζάγνληαο λέεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Βίλαη έλα επέιηθην πεληεηέο (πεξίνδνο 2020-2024) πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Αήκνπ θαη 

ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ (Ννκηθψλ Πξνζψπσλ), πξνζαλαηνιηζκέλν ζε 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ.  

Δ ζχληαμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί κηα εζσηεξηθή 

ζπιινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Αήκνπ λα 

πξνγξακκαηίδεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

θνπφο ηνπ είλαη ε νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Αήκνπ σο 

πνιηηηθνχ – θνηλσληθνχ ζεζκνχ θαη ε βειηίσζε ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο 

απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ.  
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ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη άμνλεο 

θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Ώλάπηπμεο.  

Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

1. Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ. 

2. Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, 

σο νξγαληζκψλ.  

3. Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ. 

4. Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο. 

5. Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ.  

6. Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

Βηδηθφηεξα, ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη µε ηξφπν ψζηε λα 

«απαληάεη» ζηα παξαθάησ δεηήµαηα: 

- βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  

  Αήκνπ, 

- πξνψζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ, 

- βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, 

- απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνµή θαη αμηνπνίεζε πφξσλ, 

- πξνζέιθπζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

- επίζπεπζε ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, 

- πεξηνξηζκφ ηεο απνζπαζκαηηθήο αληηµεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, 

- αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ µε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζµαηα, 

- ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο θνηλσληθνχ  

   ειέγρνπ. 

 

iiii..  ττόόχχοοιι  κκααιι  ΟΟφφέέλληη 

ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Αήκνπ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ν Αήκνο επηηπγράλεη:  

 Σελ πξνψζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ.  

 Σελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε 

πφξσλ. 

 Σελ αμηνπνίεζε πξφζζεησλ πφξσλ. 

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο απνζπαζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ.  

 Σν ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ.  
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 Σε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εζσηεξηθήο 

νξγάλσζήο ηνπ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ θαη ηνλ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζηφρσλ.  

 

iiiiii..  ΔΔοομμήή  ττοουυ  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς 

Δ δνκή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα:  

 Φάζη Α’: ηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ 

ΒΗΜΑ 1: Πξνεηνηκαζία θαη Οξγάλσζε.  

- πγθξφηεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο.  

- Αηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο. 

- Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ (θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ, ζπκκεηερφλησλ, 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο). 

-Βλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηνπ Αήκνπ.  

ΒΗΜΑ 2: Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

- Καηαγξαθή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Αήκνπ φπσο γεσγξαθηθά, 

πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

- Βληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη 

ζθνπηκφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο (αλαπηπμηαθέο αλάγθεο). SWOT αλάιπζε - 

θαηαγξαθή εζσηεξηθψλ ηζρπξψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ ηνπ Αήκνπ θαζψο θαη 

επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ  

ΒΗΜΑ 3: Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Αήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 

- Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ.  

- Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ.  

- Ώμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο.  

ΒΗΜΑ 4: Καζνξηζκφο ηνπ νξάκαηνο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

- Αηαηχπσζε νξάκαηνο θαη θαηεπζπληήξησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη αξρψλ. 

- Πξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ. 

- Καζνξηζκφο Ώμφλσλ – Μέηξσλ θαη Γεληθψλ ζηφρσλ. 
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ΒΗΜΑ 5: Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο.  

- Καηάζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ην Αήκαξρν ζην Α.. γηα 

ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, 

- Αεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο (δηαδίθηπν, αλαθνηλψζεηο ζηα ΜΜΒ),  

- Αηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ, 

- χλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη 

ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.  

 

 Φάζη Β’: Δπισειπηζιακόρ και Οικονομικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ 

ΒΗΜΑ 6: Καηάξηηζε ζρεδίσλ – δξάζεηο. 

θνπφο ηνπ βήκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Αήκνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηέο δξάζεηο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ηα 

Ννκηθά Πξφζσπα. Γηα θάζε έλαλ γεληθφ ζηφρν θαηαξηίδεηαη έλα ζρέδην δξάζεο. 

ΒΗΜΑ 7: Πεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ. 

- Εεξάξρεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

- Οκαδνπνίεζε, έιεγρνο θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ απφ ηελ νκάδα 

έξγνπ. 

- Ώλαιπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

- Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηα Α.. ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

ΒΗΜΑ 8: Οηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο.  

- Βθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Αήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, αλά πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

- Καηαλνκή ησλ εζφδσλ ζηηο δξάζεηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. 

- Καηάξηηζε ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα δαπαλψλ αλά κέηξν θαη άμνλα. 

- χληαμε ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ΒΗΜΑ 9: Οινθιήξσζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο 

ελέξγεηεο. 

- Οινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ππνβνιή ηνπ ζην Αήκαξρν. 

- Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην.  

- Έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ 

Ώπνθεληξσκέλε Πεξηθεξεηαθή Αηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ. 

- Αεκνζηνπνίεζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ην Αήκν. 
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iivv..  υυγγκκρρόόττηησσηη  ΔΔιιεεππιισσττηημμοοννιικκήήςς    ΟΟμμάάδδαα  ΕΕρργγαασσίίααςς  ((ΔΔ..ΟΟ..ΕΕ..)) 

Δ Α.Ο.Β. ζπζηάζεθε  γηα λα επηθνπξεί ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ην 

απηνηειέο ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπφλεζε ηνπ 

Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Δ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ην ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ έρεη ηε γεληθή 

επνπηεία ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

ε Α.Ο.Β. θαη ην ηκήκα πξνγξακκαηηζκνχ  πξνγξακκάηηζε δηεπξπκέλεο ζπλαληήζεηο 

εξγαζίαο κε ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ηνπο ζηφρνπο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζήο ηνπ.  

Ώμηνπνηήζεθε πξσηνγελέο πιηθφ πξνο επεμεξγαζία φπσο 

πξνυπνινγηζκνί/απνινγηζκνί ηειεπηαίσλ εηψλ, νξγαληζκνί εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ 

Αήκνπ θαη λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, θαηαζηαηηθά ίδξπζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

ηερληθά πξνγξάκκαηα ηειεπηαίσλ εηψλ, νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο κεηαηξνπήο 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηνλ Ν.3463/06, γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην, 

ηξνπνπνηήζεηο ΓΠ, κειέηεο ηερληθψλ έξγσλ, αλαπηπμηαθέο κειέηεο, πξνγξάκκαηα 

ζε εμέιημε (Π.Β.Π., Β.Β., θ.α.), ζηνηρεία απνγξαθήο ΒΛΣΏΣ 2011. Βπηπιένλ  

δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ  φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα κε ζθνπφ 

ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ. 

Με ην Π.Α. 185/12-9-2007 θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ηα φξγαλα κε ηα νπνία ην 

Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζα εθπνλεζεί θαζψο θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ελέξγεηεο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κέρξη ηελ ηειηθή νινθιήξσζή ηνπ. 

Με ηελ ππ‟ αξηζκ. 30/25-02-2020 Ώπφθαζε ηνπ Αεκάξρνπ ηθπσλίσλ 

ζπγθξνηείηαη Αηεπηζηεκνληθή Οκάδα Βξγαζίαο, σο εμήο: 
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vv..  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς   

Ώξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία νξίδεηαη θαη σο ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δ ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ 

ζπληάζζεη ελδηάκεζεο εθζέζεηο πξνφδνπ ησλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ θαζψο θαη ηελ ηειηθή έθζεζε ζην ηέινο ηεο δεκνηηθήο 

πεξηφδνπ.  

 

                          

                          ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

i. Σζνιάθνο Γεψξγηνο, Ώληηδήκαξρνο ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Αήκνπ, σο Πξφεδξνο. 

ii. Γνκεηίνπ Βαζίιεηνο, Ώληηδήκαξρνο ηνπ απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

iii. Εαραξηάο Υξήζηνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Αήκνπ. 

iv. Βντδήιαο Γεκνζζέλεο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΒ1 Αηνηθεηηθνχ Ώ΄ 

ΐαζκνχ, Αηεπζπληή ηεο Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ. 

v. Γθαβάγηα Γεσξγία, ηαθηηθή ππάιιειε ηνπ θιάδνπ ΠΒ1 Αηνηθεηηθνχ Ώ΄ ΐαζκνχ, 

Ώλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηνπ Αήκνπ. 

vi. Καηζηκπνχιαο Βαζίιεηνο, ηαθηηθφ ππάιιειν ηνπ  θιάδνπ ΣΒ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ Ώ΄ ΐαζκνχ Ώλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ – 

Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ ηεο Αηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Αήκνπ. 

vii. Φαξκάθεο Υξήζηνο – Αληψληνο, ηαθηηθφ ππάιιειν ηνπ θιάδνπ ΣΒ 13 

Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο Ώ΄ ΐαζκνχ, Ώλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 

Πξαζίλνπ ηεο Αηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

viii. Υήηα Ακαιία, ηαθηηθή ππάιιειν ηνπ θιάδνπ ΑΒ38 Πξνζσπηθνχ ΔΤ ΐ΄ ΐαζκνχ, 

Ώλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Ώπηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αήκνπ. 
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vvii..  ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς 

Ο Αήκαξρνο θαη ε δηνίθεζε ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, επραξηζηνχλ ζεξκά ηα 

ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αήκνπ πνπ ζπλεηζέθεξαλ κε ηελ εξγαζία ηνπο 

ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

Πξνπάλησλ φκσο ε δηνίθεζε ηνπ Αήκνπ επραξηζηεί ηα κέιε ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο γηα ην δήιν, ηε ζπλέπεηα, ηε κεζνδηθφηεηα θαη ηελ εξγαηηθφηεηα πνπ 

επέδεημαλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
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ΚΕΥ. 1.   ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΣΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΗ  ΠΕΡΙΟΦΗ  ΣΟΤ  ΔΗΜΟΤ 

 
 

11..11    ΓΓεεννιικκάά  ττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοο  ΝΝ..  ΚΚοορριιννθθίίααςς  κκααιι  ττοο  ΔΔ..  ιικκυυωωννίίωωνν    

11..11..11    ΝΝοομμόόςς  ΚΚοορριιννθθίίααςς 

Ο Ννκφο Κνξηλζίαο αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. πλνξεχεη δπηηθά 

κε ην Ννκφ ΏραΎαο, λφηηα κε ηνπο Ννκνχο Ώξγνιίδαο θαη Ώξθαδίαο, αλαηνιηθά κε ην 

Ννκφ Ώηηηθήο, ελψ έλα ηκήκα ηνπ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ, βξέρεηαη απφ ηνλ 

αξσληθφ θφιπν. ΐφξεηα βξέρεηαη απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. ην Ννκφ Κνξηλζίαο 

αλήθνπλ θαη νη λεζίδεο Ώιθπνλίδεο (ππάγνληαη ζην Αήκν Λνπηξαθίνπ, Πεξαρψξαο, 

Ώγ. Θενδψξσλ), θαζψο θαη κεξηθέο αθαηνίθεηεο λεζίδεο ζηηο αθηέο ηνπ αξσληθνχ. 

Λφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο ν Ννκφο Κνξηλζίαο είλαη πιήξσο εληαγκέλνο ζηνλ άμνλα 

αλάπηπμεο Πάηξαο - Ώζήλαο θαη θαη' επέθηαζε ζηνλ άμνλα βνξξά - λφηνπ. Ώπφ 

άπνςε θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, ν Ννκφο, παξαδνζηαθά απνηειεί 

ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπκπιέγκαηνο Ώζήλα - Πεηξαηά. 

Ο Ννκφο Κνξηλζίαο (εηθ. 1) έρεη έθηαζε 2.290 ηεηξ. ρικ. θαη πιεζπζκφ 

145.059 θαηνίθνπο. Δ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ Ννκνχ είλαη 63 άηνκα αλά ηεηξ. 

ρικ. Πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ είλαη ην νκψλπκν αζηηθφ θέληξν ηεο Κνξίλζνπ κε 

38.132  κφληκνπο θαηνίθνπο (Ώπνγξαθή ΒΛΣΏΣ 2011) θαη ε νπνία θηίζηεθε ζηε 

ζεκεξηλή ζέζε ην 1858. Οη κεγαιχηεξνη νηθηζκνί ηνπ Ννκνχ κεηά ηελ Κφξηλζν είλαη ην 

Κηάην, ην Λνπηξάθη, ην Ξπιφθαζηξν, νη Ώγ. Θεφδσξνη, ε Νεκέα, ην Γεπγνιαηηφ, ην 

ΐέιν, ην Λέραην θαη ην ΐξαράηη.  

 

Δηθφλα 1. Ννκφο Κνξηλζίαο 

 

Ο λνκφο ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 1,33% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Μεηαμχ 

ησλ απνγξαθψλ 2001 θαη 2011 ν πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ κεηψζεθε 6,2%. Ο Ννκφο 

έρεη ζρεηηθά πςειή αλαινγία καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά 1.000 

θαηνίθνπο (55 κε κέζν ρψξαο 51) (ζηνηρεία ΒΛΣΏΣ 2011).  
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Καηά ηελ εμαεηία 2007-2012 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΏΒΠ* ηνπ λνκνχ 

Κνξηλζίαο ζην ζπλνιηθφ ΏΒΠ ηεο ρψξαο παξέκεηλε ζηαζεξφ, κεηαμχ 1% θαη 1,1%. 

Σελ ίδηα ζηαζεξφηεηα παξνπζηάδεη θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ ζην ΏΒΠ ηεο ρψξαο, παξακέλνληαο ακεηάβιεην ζην 4,2%, κε 

εμαίξεζε ην 2011 νπφηε απμήζεθε νξηαθά ζην 4,3%. 

ε φηη αθνξά ηε ζχλζεζε ηεο Ώθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Ώμίαο ΏΠΏ** πνπ 

παξάγεηαη ζην λνκφ, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο  παξάγεη ην 70% ηεο ΏΠΏ, ηε ζηηγκή πνπ ν 

πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξάγνπλ 5,4% θαη 24,6% αληίζηνηρα γηα ην 

2012. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή ηεο ΏΠΏ ηνπ λνκνχ 

Κνξηλζίαο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη ζπκβαίλεη ζην κέζν φξν ηεο ρψξαο 

(24,6% ζην λνκφ θαη 13,8% ζηε ρψξα αληίζηνηρα ην 2012). 

Με θαηά θεθαιή απνηακηεπηηθέο θαηαζέζεηο 10.800 επξψ θαηαιακβάλεη ηελ 

25ε ζέζε κεηαμχ ησλ λνκψλ, κε κέζν φξν ρψξαο 14.700 επξψ ην 2014. 

Με δεισζέλ εηζφδεκα 10.500 επξψ (19νο κεηαμχ ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο) αλά 

θνξνινγνχκελν ην 2016 ( 95,9% ηνπ κέζνπ φξνπ  10.950 επξψ ηεο ρψξαο), νη 

θνξνινγνχκελνη  πιήξσζαλ  θαηά κέζν φξν γηα θφξν εηζνδήκαηνο 1.000 επξψ, (14νο 

κεηαμχ ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο) έλαληη κέζνπ φξνπ ρψξαο 990 επξψ.  

Σν θαηά θεθαιή πξντφλ είλαη 13.500 επξψ (80,4% ηνπ κέζνπ φξνπ 16.800 

επξψ ηεο ρψξαο)  ην 2017.  

Γηα ην 2014, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζην λνκφ Κνξηλζίαο ήηαλ 27,4%, ηε ζηηγκή 

πνπ ν κέζνο φξνο ηεο ρψξαο ήηαλ 26,5% θαη ν κέζνο φξνο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

10,2%. Δ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην λνκφ, κεηαμχ ησλ εηψλ 

2007-2014, αλέξρεηαη ζηηο 21,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 6,1% ην 2007, ζε 27,4% 

ην 2014). 

ηε γεσξγία ην 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην γιεχθν (κνχζην) ν λνκφο 

Κνξηλζίαο έξρεηαη 1νο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (Ώξθαδία, Ώξγνιίδα, Κνξηλζία, 

Λαθσλία θαη Μεζζελία) θαη  4νο ζηελ Βιιάδα κε παξαγσγή 17.618 ηφλλνπο.  ζνλ 

αθνξά ην ειαηφιαδν ν λνκφο έξρεηαη 3νο  ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κεηά ηνπο 

λνκνχο Μεζζελίαο θαη Λαθσλίαο θαη 11νο ζηελ Βιιάδα κε παξαγσγή 10.684 ηφλλνπο. 

 

*Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΏΒΠ). Βίλαη έλα ζεκαληηθφ κέηξν ππνινγηζκνχ ησλ Βζληθψλ Λνγαξηαζκψλ 
ην νπνίν ζπλνςίδεη ηελ αμία ηεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 
κηαο πεξηφδνπ, αθνχ αθαηξεζεί ε ελδηάκεζε θαηαλάισζε, δειαδή ε αμία ησλ πξψησλ πιψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ απφ άιινπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. Γηα λα ππνινγηζηεί 
ην ΏΒΠ  πξνζηίζεληαη ζηε ζπλνιηθή ΏΠΏ νη εηζαγσγηθνί δαζκνί θαη νη θφξνη επί ησλ εηζαγσγηθψλ 
δαζκψλ θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Ώμίαο (ΦΠΏ).   
**Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΏΠΏ)  Βίλαη ε αμία ηεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο πνπ 

παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ, αθνχ αθαηξεζεί ε ελδηάκεζε θαηαλάισζε δειαδή ε αμία ησλ 
πξψησλ πιψλ, θαπζίκσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ άιινπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. Ώληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ηνκείο 
πνπ παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο εληφο ηεο ρψξαο. 
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 Βλψ  ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ  έξρεηαη 1ε ζην ειαηφιαδν θαη 2ε ζηελ παξαγσγή 

γιεχθνπ (κνχζηνπ) αλάκεζα ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ην 2018. 

 
 

11..11..22    ΔΔήήμμοοςς  ιικκυυωωννίίωωνν 

Δ πεξηνρή άιιαμε πνιιά νλφκαηα Ώηγηάιεηα ή Ώηγηαιφο, Σειρηλία ή Σειρίο, 

Μπθφλη (κπθφλ=παπαξνχλα), ηθπψλ ή εθπψλ  θαη ηέινο Αεκεηξηάο. Σν φλνκα 

“ηθπψλ” ην πήξε απφ ηνλ ηθπψλα ηεο Ώηηηθήο ν νπνίνο έγηλε αξγφηεξα βαζηιηάο 

ηεο πφιεο ή απφ ην ζηθπφο ή ζηθχα, έλα είδνο θνινθπζηνχ, ην νπνίν θαιιηεξγνχζαλ 

ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ηα παιαηά ρξφληα. Σν 303 κ.Υ. ν Γεκήηξηνο Πνιηνξθεηήο 

θαηέιαβε ηελ ηθπψλα, ηελ θαηέζηξεςε θαη έρηηζε ηελ λέα πφιε ζηελ Ώθξφπνιε, 4ρικ 

απφ ηελ ζάιαζζα. Ολφκαζε ηελ λέα πφιε Γεκεηξηάο αιιά ην φλνκα απηφ δελ 

θξάηεζε γηα πνιχ. ηνπο  βπδαληηλνχο ρξφλνπο νλνκάζζεθε επίζεο Διιάο. 

  Δ ηζηνξία ηεο ηθπψλαο μεθηλάεη απφ ηα αξραία ρξφληα. Γλσξίδνπκε φηη ε 

πεξηνρή ηεο ηθπψλαο θαηνηθείην απφ ηνπο Νενιηζηθνχο ρξφλνπο (Πειαζγνί). 

χκθσλα κε ηνλ Παπζαλία πξψηνο βαζηιηάο θαη ηδξπηήο ήηαλ ν Ώηγίαινο, ηνπ νπνίνπ 

ε δπλαζηεία θξάηεζε ρίιηα πεξίπνπ ρξφληα. Ώπφ ηνλ ηέηαξην (Πέινς) ε 

Πεινπφλλεζνο (Νήζνο ηνπ Πέινπνο) πήξε ην φλνκά ηεο. 

Καηά ηνλ 11ν αηψλα π.Υ. έρνπκε ηελ θάζνδν ησλ Ασξηέσλ. Δ ηθπψλ ήηαλ κία απφ 

ηηο ειάρηζηεο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ αληηζηάζεθαλ αιιά ηειηθψο θαηειήθζε. 

Τπφ ηελ θεδεκνλία πξψηα ησλ Μπθελψλ θαη αξγφηεξα ηνπ Ασξηθνχ Άξγνπο, 

ε ηθπψλ επαλέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ηνλ 7ν αηψλα π.Υ. φηαλ ε Ώρατθή 

νηθνγέλεηα ησλ ηπξάλλσλ Οξζαγνξήδσλ θπβέξλεζε ηελ πφιε γηα εθαηφ ρξφληα.  Οη 

ζεκαληηθφηεξεο εγεκνλίεο πνπ δηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε ήηαλ:  Άδξαζηνο  (αξρέο 

13νπ αηψλα π.Υ.), Οξζαγφξαο (676 π.Υ.), Kιεηζζέλεο (600-560 π.Υ.),  

Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία (αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ.), Βχθξσλ (4νο αηψλαο), 

Σχξαλλνη (303 -251 π.Υ.), Άξαηνο (271 213 π.Υ.). 

Δ ηθπψλ λνκηζκαηηθψο ήηαλ ε πην παξαγσγηθή πφιε ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Σα λνκίζκαηα εκθαλίζηεθαλ ζηελ αξρή ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. κέρξη θαη ην 146 π.Υ. 

ηακάηεζαλ ην θφςηκν γηα δηαθφζηα ρξφληα θαη κεηά απφ εθεί ζπλέρηζαλ λα θφβνπλ 

λνκίζκαηα επί δχν αηψλεο. ηα λνκίζκαηά ηνπο απεηθνλίδνληαη ην Πεξηζηέξη, ε 

Υίκαηξα (κπζνινγηθφ ηέξαο) θαη ν Ώπφιισλ. 

 Τπήξμε ζηελ αξραηφηεηα ην θέληξν ησλ ηερλψλ, φπσο ήηαλ ε Ώζήλα  γηα ηε 

θηινζνθία. Αχν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο γιχπηεο γελλήζεθαλ εδψ. Ο Πνιχθιεηηνο 

θαη  ν  Λχζηππνο πνπ καδί κε ηνλ  Ώζελαίν Φεηδία ζεσξνχληαη σο νη ηξεηο 

κεγαιχηεξνη γιχπηεο ηεο αξραίαο Βιιάδαο νη νπνίνη επεξέαζαλ ηε γιππηηθή ηέρλε ζε 

κεγάιν βαζκφ. Ο Λχζηππνο μεθίλεζε απηνδίδαθηνο θαη έγηλε ν πξνζσπηθφο γιχπηεο 
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ηνπ Μ. Ώιεμάλδξνπ. Καλέλα απφ ηα έξγα ηνπ δελ έρεη δηαζσζεί.  Ο Πνιχθιεηηνο  

έγηλε πξχηαλεο ηεο Γιππηηθήο ζρνιήο ζην Άξγνο. Φεκηζκέλα έξγα ηνπ είλαη ν Καλψλ 

(Ανξπθφξνο), Πιεγσκέλε Ώκαδφλα, ην θνινζζηαίν άγαικα ηεο Ήξαο ζην Άξγνο. 

ηθπψληνη γιχπηεο ήηαλ επίζεο ν Κάλαρνο, ν Ώξηζηνθιήο, ν Μπνπηάδεο, ν 

Λπζίζηξαηνο (αδειθφο ηνπ Λχζηππνπ), ν Κιέσλ, ν Πάηξνθινο, ν Ααίδαινο, ν 

Ααίηνληαο, ν Άιππνο, ν Κάλζαξνο, ν Αακφθξηηνο, ν Βπζπθξάηεο, ν ΐντδάο  θαη ν 

Ααίππνο. Οη ηξεηο ηειεπηαίνη ήηαλ γηνη ηνπ Λχζηππνπ. Σν φλνκα ηνπ Κιέσλνο 

ηθπψληνπ (Κιέσλ ηθπψληνο επνίεζελ) κπνξεί θαη ζήκεξα λα ην δηαθξίλεη θαλείο 

ραξαγκέλν ζηε βάζε ελφο απφ ηνπο Γάλεο (αγάικαηα ηνπ Αηφο ζηεκέλα ακέζσο πξηλ 

απφ ηελ είζνδν ηνπ ζηαδίνπ ζηελ Οιπκπία), ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαλ κε ρξήκαηα 

απφ πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαλ ζε αζιεηέο, νη νπνίνη παξαβίαδαλ ηνπο θαλφλεο 

ησλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ θαη δέρνληαλ δσξνδνθίεο. 

Δ πξνζθνξά ηεο ηθπψλνο είλαη φκσο πνιχ κεγαιχηεξε, ε δσγξαθηθή 

δεκηνπξγήζεθε θαη εμαπιψζεθε ζε φιε ηελ Βιιάδα απφ εδψ. Γσγξάθνη απφ ηελ 

ηθπψλα πνπ μερψξηζαλ ήηαλ ν Ώπειιήο, ν Σειεθάλεο, ν Κξάησλ, ν Παπζίαο, ν 

Βχπνκπνο, ν Πάκθηινο, ν Μειάλζηνο, ν Ώξηζηφιανο, ν Ξελνθξάηεο, ν Νεάιθεο, ν 

Λενληίζθνο θαη ν Ώξθεζίιανο. Ο Απειιήο ήηαλ ν κεγαιχηεξνο δσγξάθνο ηεο 

αξραηφηεηνο, ηειεηνπνίεζε ηα ρξψκαηα θαη ήηαλ ν κνλαδηθφο πνπ δερφηαλ ν 

Μ.Ώιέμαλδξνο. Καλέλαο δελ ηφικεζε λα επαλνξζψζεη ην έξγν ηνπ Αθποδίηη 

Αναδςομένη φηαλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηελ Ρψκε θαηαζηξάθεθε ζην θάησ 

κέξνο.  Ο Σειεθάλεο βειηίσζε ην ζρέδην, ν Κξάησλ εθεχξε ηελ γξαθηθή, ν Παπζίαο 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ εγθαπζηηθή κέζνδν. 

Μνλαδηθά δείγκαηα δσγξαθηθήο αλ θαη έρνπλ θζαξεί είλαη νη Πίλαθεο ηνπ 

Πηηζά  πνπ βξέζεθαλ ζ‟ έλα ζπήιαην ζην ρσξηφ Πηηζά θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο 

ηθπψλαο θαη ρξνλνινγνχληαη  ην 540 π.Υ. Έμνρα θνκκάηηα ζρεδηαζκέλα ζε μχιν, 

απνηεινχλ ζπάλην δείγκα ηεο αξρατθήο δσγξαθηθήο, κε  ιεπηνκεξέζηαηε απφδνζε 

ησλ κνξθψλ θαη ηε ρξήζε έληνλσλ ρξσκάησλ, εθθξάδνληαο ηελ ηερλνηξνπία ηεο 

θνξηλζηαθήο θαη ζηθπψληαο δσγξαθηθήο ηέρλεο ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα αηηηθά 

εξγαζηήξηα αξρίδνπλ λα θπξηαξρνχλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κε ππνβάζκηζε ηαπηφρξνλα 

ηεο θνξηλζηαθήο επηξξνήο.  Οη θάησζη πίλαθεο είλαη δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο 

αλεπξεζέληεο (Βζληθφ Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν, Ώζήλα). 
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Δ ηθπψλ είρε ηελ πξψηε Γεκφζηα Πηλαθνζήθε ζηελ Βιιάδα κε πινχζηα 

ζπιινγή πηλάθσλ, είρε επίζεο κνπζείν ζηνλ Ναφ ηνπ Ώπφιισλνο, φπνπ θπιάγνληαλ 

κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά αξραία αληηθείκελα πνπ αλήθαλ ζηνλ Ώγακέκλνλα ζηνλ 

Οδπζζέα ζηνλ Μειέαγξν ζηνλ Άδξαζην ζηελ Μήδεηα θ.α. 

 Δ κνπζηθή παξάδνζε είλαη ηφζν παιηά πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ. Οη 

θαηλνηνκίεο ζηε κνπζηθή είλαη πεξηζζφηεξεο απφ θάζε άιιε ηέρλε. Δ εθεχξεζε  ηεο 

θηζάξαο, ηνπ ηξαγνπδηνχ κε θηζάξα, ηεο ρνξσδίαο, ηεο νξρήζηξαο, ηεο αιιαγήο ησλ 

νξγάλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο  απνδίδνληαη ζηνπο ηθπψληνπο 

κνπζηθνχο: Ώκθίνλαο, Λχζαλδξνο, Βπίγνλνο, Ίβπθνο. Οη εθεπξέζεηο ηνπ ρνξνχ ήηαλ 

παξάιιειεο κε ηεο κνπζηθήο. Ώιήηεξ-ζνβαξφο, Κφδξαμ-θσκηθφο, ρνξφο κε ην 

πέηαγκα κπάιαο-αλάιαθξνο.   

 Δ ινγνηερλία ήηαλ επίζεο πνιχ αλαπηπγκέλε . Δ ηξαγσδία γελλήζεθε εδψ 

ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αηψλα απφ ηνλ Δπηγέλε. Ο Κιεηζζέλεο φηαλ πήξε ηελ εμνπζία 

απαγφξεπζε ηηο Οκεξηθέο απαγγειίεο, ηηο γηνξηέο πξνο ηηκήλ ηνπ Άδξαζηνπ, θαη 

επαλέθεξε ηηο Αηνλπζηαθέο ιαηξείεο. Δ Πξάμηιια (450 π.Υ) έγξαςε πνηήκαηα πνπ 

απαγγέινληαλ ζηα ζπκπφζηα ηνπ 5νπ π.Υ. αηψλα. Ώξίζηαξρνο -Γεσγξαθία, Αηνγέλεο- 

γχξσ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, Ώμηφξηζηνο-Καλψλ θαη Γλψκαη, Μαρψλ, νθίινο, 

Σπλδάξηρνο-Μαγεηξηθή ζε ζηίρνπο, Φχιαξρνο-ηθπσληθφ χληαγκα αλήθνπλ ζηνλ 

καθξχ θαηάινγν ησλ πνηεηψλ-ινγνηερλψλ-ηξαγσδψλ. 

Δηθφλα 2.  Σν  

πξώην πηλάθην 

παξνπζηάδεη 

εηθόλα ζπζίαο 

θαη πνκπή 

ιαηξείαο. 

 Δηθφλα 3. Σν 

δεύηεξν πηλάθην 

δείρλεη γπλαίθεο 

λα ζπδεηνύλ. 
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Ήηαλ κεγάιε βηνκεραληθή πφιε εηδηθά ζηελ κεηαινπξγία. Οη πην αξραίνη 

ηερλίηεο κεηάιινπ νη Σειρίλεο εξγάδνληαλ εδψ γχξσ ζηνλ 19ν αηψλα π.Υ. Ώπφ ηελ 

απνηθία ηεο ζηελ Κχπξν Γνιγνί έθεξλε θαζζίηεξν θαη άιια είδε κεηάιισλ. 

Δ ππνδεκαηνπνηεία, ε εθηξνθή πνιχ θαιψλ αιφγσλ δξφκνπ ήηαλ ηνκείο πνπ 

μερψξηδε ε ηθπψλα. Δ εμαηξεηηθά θαιή γηα ρηίζηκν πέηξα Πόξνο, ήηαλ άθζνλε ζηελ 

ηθπψλα. Ήηαλ εχθνιν λα ηελ δνπιέςεη θαλείο θαη φηαλ εθηίζνληαλ ζηνλ αέξα 

ζθιήξπλε. Βπίζεο εμήγαγε ιάδη, θξαζί, ςάξηα, ιαραληθά, μπιεία αιιά θαη ρέιηα. 

Ώλάκεζα ζηηο βηνκεραλίεο εμέρνπζα ζέζε είραλ  ηα ελδχκαηα θαη ηα βηνκεραληθά 

πξντφληα ηεο. 

Σν πεδίν ηεο ηθπψλνο (ην ηθπψληνλ πεδίνλ φπσο νλνκαδφηαλε ηφηε) ήηαλ 

ην πην εχθνξν πεδίν ηεο επεηξσηηθήο Βιιάδνο. Σέζζεξηο πνηακνί ην δηαζρίδνπλ, 

πξνκεζεχνληάο ην κε άθζνλν λεξφ. Ώθφκα θαη ζήκεξα κεηά απφ ρηιηάδεο ρξφληα 

γεσξγίαο, ην έδαθνο είλαη ππεξβνιηθά θαιφ. Δ παπαξνχλα ππήξρε άθζνλε θαη 

πηζαλψο εθαιιηεξγείην γηα θαξκαθεπηηθνχο ζθνπνχο. Ώπφ ην μεξφ θέιπθνο ησλ 

ζηθχσλ έθαλαλ ηαηξηθά θχπειια. Έλα άιιν πξντφλ γηα ην νπνίν θεκηδφηαλ ήηαλ ην 

ειαηφιαδν γη‟ απηφ ηελ νλφκαδαλ „„Βιαηνθφξα ηθπψλ‟‟ θαη „‟ηθπψληα κπάθα‟‟ ηεο 

ειηάο.  

 

 Ο Γήμορ ικςωνίων ζήμεπα. 

 

                               

            Δηθφλα 4. Αήκνο ηθπσλίσλ. 

 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ (εηθ. 4) είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πνπ 

ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (λ. 3852/2010 – Ώ‟ 87) απφ ηε ζπλέλσζε 

ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. Οη πξψελ Αήκνη 

απνηεινχλ Αεκνηηθέο Βλφηεηεο ηνπ λένπ Αήκνπ.  

Έηζη ν Αήκνο ηθπσλίσλ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) Αεκνηηθέο Βλφηεηεο: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Περιφέρεια_Πελοποννήσου
http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα_Καλλικράτης
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Σικυωνίων_(πρόγραμμα_Καποδίστριας)
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Στυμφαλίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Φενεού
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- Αεκνηηθή Βλφηεηα ηθπσλίσλ 

- Αεκνηηθή Βλφηεηα ηπκθαιίαο 

- Αεκνηηθή Βλφηεηα Φελενχ 

Δ έθηαζε ηνπ λένπ Αήκνπ είλαη 599,039 η. ρικ θαη ν κόληκνο πιεζπζκόο ηνπ 

22.794 θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (πίλ. 1). Έδξα ηνπ δήκνπ 

νξίζηεθε ην Κηάην. 

 

Πίλαθαο 1. Μφληκνο πιεζπζκφο, επηθάλεηα, ησλ Α.Β. ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. 

Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Αεκνηηθέο Βλφηεηεο 
Μφληκνο 

Πιεζπζκφο 

Βπηθάλεηα  ( η.ρικ.) 

Με εζσηεξηθά 

χδαηα 

Υσξίο 

εζσηεξηθά 

χδαηα 

Α.Β. ηθπσλίσλ 19.025 171,268 171,268 

Α.Β. ηπκθαιίαο 2.427 205,070 201,570 

Α.Β. Φελενχ 1.342 226,201 226,201 

ΓΖΜΟ ΗΚΤΧΝΗΧΝ 22.794 602,539 599,039 

 

 

11..11..22..11    ΓΓεεκκννηηηηθθήή  ΔΔλλφφηηεεηηαα  ηηθθππσσλλίίσσλλ 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο ήηαλ δήκνο πνπ 

ιεηηνχξγεζε ηελ πεξίνδν 1999-2010. πζηάζεθε κε ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο 

απφ ηε ζπλέλσζε παιαηφηεξσλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ πξψελ Αήκνπ 

ηθπψλνο, πνπ απνηέιεζαλ ζηε ζπλέρεηα ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ. Σν 

2010 θαηαξγήζεθε θαη απνηειεί ζην λέν δηεπξπκέλν «Καιιηθξαηηθφ» Αήκν 

ηθπσλίσλ, Αεκνηηθή Βλφηεηα. Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Α.Β. είλαη 19.025 θάηνηθνη 

(ΒΛΣΏΣ 2011). 

Σν ιηκάλη ηνπ Κηάηνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Αήκνπ θαη ζηελ έληαμε ηεο πφιεο ηνπ Κηάηνπ ζην επξχηεξν 

ρσξνηαμηθφ πιαίζην ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Ώπφ 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ην ιηκάλη ηνπ Κηάηνπ 

απνηέιεζε θφκβν, απφ φπνπ εμάγνληαλ ε παξαγσγή εζπεξηδνεηδψλ ηνπ Ννκνχ 

599,Κνξηλζίαο, ζηηο Ώλαηνιηθέο Υψξεο. Ώπηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Κηάηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηάξζξσζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, φρη κφλν ηνπ Αήκνπ αιιά θαη 

γεηηνληθψλ ηνπ, πξνζδηνξίδεη ηηο αιιεινζπζρεηίζεηο ηνπ Αήκνπ ζην άκεζν αιιά θαη 

επξχηεξν ρσξνηαμηθφ πιαίζην. Ώθφκε θαη ζήκεξα νη δελδξνθαιιηέξγεηεο (ιεκνληέο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα_Καποδίστριας
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Σικυωνίων
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ειηέο θαη άιια νπσξνθφξα) θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν πνζηνζηφ ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο. 

 

 

Δηθφλα 5. Παλνξακηθή ζέα κέξνπο ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ θαη ηεο 

πφιεο ηνπ Κηάηνπ. 

 

ηε δεθαεηία 1991-2001 ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Κηάηνπ (ήδε 

απφ ηα κηζά ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80) κεηψλεηαη. ηελ εμέιημε απηή ζπλέβαιε θαη ε 

εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Ώγξνηηθήο Πνιηηηθήο (Κ.Ώ.Π.) πνπ ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά ζηε 

κεηαπνίεζε θαη εκπνξία πξντφλησλ φπσο ην ειαηφιαδν, ηα νπσξνθεπεπηηθά θαη ηα 

εζπεξηδνεηδή. 

Πέξαλ φκσο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Κηάηνπ, ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Α.Β ζην 

επξχηεξν ρσξνηαμηθφ πιαίζην θαίλεηαη λα ζπλαξηάηαη θαη κε ηνπο ξπζκνχο 

νινθιήξσζεο ηνπ Βζληθνχ Οδηθνχ δηθηχνπ (Παιαηά Βζληθή Οδφο, Νέα Βζληθή Οδφο, 

δηεπξσπατθφ ηκήκα Π.Ώ.Θ.Β.). ΐαζηθφο ζηξαηεγηθφο αλαπηπμηαθφο άμνλαο γηα ηελ 

παξάθηηα δψλε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο γεηηλίαζεο κε 

ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα ηεο Ώηηηθήο, κέζσ ησλ λέσλ νδηθψλ αμφλσλ (Π.Ώ.Θ.Β., 

δεχμε Ρίνπ – Ώληηξξίνπ, Ενλία Οδφο). 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη νη εηδηθέο ζρέζεηο θαη ν ξφινο ηνπ 

ιηκαληνχ ηνπ Κηάηνπ θαη ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ ζα δηακνξθσζνχλ ζην πιαίζην ησλ 

πξννπηηθψλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, επξχηεξεο ηεο βφξεηαο παξάθηηαο δψλεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Ώπηή ε επξχηεξε δψλε πνπ πξνζδηνξίδεη πιένλ ην 

επξχηεξν ρσξνηαμηθφ πιαίζην έληαμεο ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ είλαη ε παξάθηηα πεξηνρή 

ζην λφηην κέησπν ησλ Πεξηθεξεηψλ Απηηθήο θαη ηεξεάο Βιιάδαο θαη ζην βφξεην 

κέησπν ησλ Πεξηθεξεηψλ Πεινπνλλήζνπ θαη Απηηθήο Βιιάδαο. 

Μέζα ζ‟ απηή ηελ επξχηεξε δψλε ε Α.Β. ηθπσλίσλ κπνξεί λα επσθειεζεί 

απφ: 

α. ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, γηα δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ (φπσο ζαιάζζηνο, πεξηεγεηηθφο ζε ζπλδπαζκφ κε επηζθέςηκνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θάζηξα, εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, αγξνηνπξηζκφο θ.α.). 
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β. ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο γηα εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαη επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

γ. ηε ιεηηνπξγία ηεο Ώηηηθήο Οδνχ θαη ηε δεχμε Ρίνπ – Ώληηξξίνπ. 

δ. ηελ νινθιήξσζε ηεο Π.Ώ.Θ.Β. ζηνπο Ν. Κνξηλζίαο – ΏραΎαο θαη ηελ 

επέθηαζε ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ κέρξη ην Ώίγην. 

Μέζα απφ κία ηέηνηα ινγηθή ε αλάπηπμε ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί κέζα απφ δηθηχσζε κε φξνπο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη φρη 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε άιιεο πφιεηο πνπ δηαζέηνπλ ιηκάληα.  Παξάιιεια, ραξαθηήξα 

καξίλαο (πέξαλ ηεο θαλνληθήο ππάξρνπζαο) ηείλεη λα δηακνξθψζεη θαη ην αιηεπηηθφ 

θαηαθχγην ζην Κηάην ην νπνίν επεθηείλεη ηελ νινθιήξσζή ηνπ (εηθφλα 6). 

 

           

            Δηθφλα 6. Ώιηεπηηθφ θαηαθχγην. 

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2019  ππνγξάθηεθε ε ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

Βπέθηαζεο ηνπ Ώιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ ηεο πφιεο, παξνπζία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, θαη ηνπ Αεκάξρνπ 

ηθπσλίσλ, πχξνπ ηακαηφπνπινπ. Δ χκβαζε πνπ ππεγξάθε απφ ηνλ Αηεπζπληή 

ηεο Αηεχζπλζεο Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΑΟΜΟΣΒΥΝΕΚΔ-ΏΦΟΕ ΐ ΚΏΡΏΛΒΚΏ Ώ.Σ.Β.», 

αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ Ώιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ ηνπ Κηάηνπ, κε ηελ επέθηαζε ηνπ 

πξνζήλεκνπ κφινπ θαηά 40 κέηξα.Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, 

έρεη πξνυπνινγηζκφ χςνπο 870.000 επξψ. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..), ηελ 

ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ζεηξά έξγσλ ππνδνκήο, 

πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε 

θαζψο θαη ην Τπ. Βζσηεξηθψλ – Β.Π.Σ.Ώ., ην πξφγξακκα Θεζέαο, ηελ πξψελ 

Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε, Αεκνηηθνχο Πφξνπο θ.ι.π. Σα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ 

θνηλνηηθνχο πφξνπο έξγα έρνπλ εληαρζεί είηε ζηα Σνκεαθά είηε ζηα Πεξηθεξεηαθά 
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Βπηρεηξεζηαθά ηνπ ΐ‟ θαη Γ‟ Κ.Π.. ζηα πιαίζηα ησλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ πνπ 

γίλνληαη ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ γεσγξαθηθνχο ή ηνκεαθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ζε ζπκθσλία θαη 

ζπκβαηφηεηα κε αληίζηνηρεο επξσπατθέο πνιηηηθέο εθθξαζκέλεο ζηα Κ.Π..  

Έηζη, ζηελ πεξηνρή ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ θαηαζθεπάζηεθαλ ή βειηηψζεθαλ έσο 

ζήκεξα (ή ζπλερίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα βειηηψλνληαη) έξγα ηερληθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ππνδνκψλ φπσο εγγεηνβειηησηηθά έξγα, αιηεπηηθά θαηαθχγηα, 

αληηπιεκκπξηθά, επαξρηαθφ θαη δηαδεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν, νδνπνηίεο, δηακνξθψζεηο 

ρψξσλ θαη αλαπιάζεηο πιαηεηψλ εληφο ησλ νηθηζκψλ, αληηθαηαζηάζεηο, βειηηψζεηο 

θαη επεθηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο, θηηξηαθά έξγα ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α.  

Οη βειηηψζεηο ζην επαξρηαθφ θαη δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν έρνπλ ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ πάζεο θχζεσο δηαζπλδέζεσλ ησλ νηθηζκψλ ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Βζληθνχ θαη Βπαξρηαθνχ Οδηθνχ 

Αηθηχνπ. 

Οη βειηηψζεηο ηεο ελδνθνηλνηηθήο νδνπνηίαο θαη νη αλαπιάζεηο ζπλέβαιαλ 

ζηελ αλάδεημε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θάιπςαλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο. 

Σα πνιιά πδξεπηηθά έξγα ζπλέηεηλαλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

ησλ θαηνίθσλ φπσο θαη ηα έξγα ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

άζιεζεο θ.ι.π., ελψ ηα εγγεηνβειηησηηθά θαη αληηπιεκκπξηθά ζπλέβαιαλ ή πξφθεηηαη 

λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο 

ηνκέα, ζηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πδαηηθνχ πινχηνπ 

ηεο πεξηνρήο παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ 

γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. 

Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ δφζεθαλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο 

βειηίσζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζε έλα νινέλα απαηηεηηθφηεξν 

εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 Σν  ζεκαληηθφηεξν έξγν πνπ θαηαζθεπάζηεθε  ζηελ επξχηεξε πεξηνρή   

ζεσξείηαη ε νινθιήξσζε ηνπ κεγάινπ νδηθνχ άμνλα Π.Ώ.Θ.Β. (Πάηξα – Ώζήλα – 

Θεζζαινλίθε - Βχδσλνη) θαζψο θαη ε  εζληθή νδφο Καιακάηα –Σξίπνιε – Κφξηλζνο, 

αιιά θαη ε νινθιήξσζε ηεο Ενλίαο Οδνχ (Ώζήλα – Πάηξα – Δγνπκελίηζα).    Βηδηθά ε 

Εφληα Οδφο είλαη έξγν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, θαζψο δηεπθνιχλεη ηε δηαζχλδεζε 

πεξηνρψλ ηεο Απηηθήο Βιιάδαο κεηαμχ ηνπο θαη, ηαπηφρξνλα, ελψλεη ην ζπγθεθξηκέλν 

γεσγξαθηθφ ηκήκα κε ηελ ππφινηπε ρψξα θαη κε βαζηθέο ππνδνκέο, φπσο ηα ιηκάληα 

ηεο Πάηξαο θαη ηεο Δγνπκελίηζαο, αιιά θαη ηηο «Βγλαηία Οδφο» θαη «Οιπκπία Οδφο».                

Σν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηνρήο ηεο 
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Α.Β. ηθπσλίσλ ζην βαζηθφ αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο (Ώηηηθή - Απηηθή Βιιάδα)   

βειηηψλνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε πεξηνρέο κε πςειφ ηνπξηζηηθφ αιιά θαη 

αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη 

αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ηα αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα ηεο επξχηεξεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο.  

Ο ΠΏΘΒ είλαη δίθηπν απηνθηλεηνδξφκσλ. Ώπνηειείηαη απφ 3 

απηνθηλεηφδξνκνπο: ηνλ ΏΘΒ (Ώζήλα-Θεζζαινλίθε-Βχδσλνη), έλα ηκήκα ηεο Ώηηηθήο 

Οδνχ (Μεηακφξθσζε-Βιεπζίλα) θαη ηελ Οιχκπηα Οδφ. Έρεη κήθνο 780ρικ. Σν ηκήκα 

ΚΟΡΕΝΘΟ –ΒΛΒΤΕΝΏ έρεη κήθνο 64ρικ ελψ ην ηκήκα ΚΟΡΕΝΘΟ –ΠΏΣΡΏ έρεη 

κήθνο 130ρικ. Καη ηα δχν απηά ηκήκαηα έρνπλ νινθιεξσζεί.  

Ο πξναζηηαθφο πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ κε ηελ Ώζήλα, έρεη 

έληνλεο νηθνλνκηθέο θαη ρσξηθέο επηπηψζεηο γηα ην Αήκν θαη ηε Α.Β. ηθπσλίσλ. 

Βηδηθφηεξα, θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ρξνλναπφζηαζεο γηα ηε δηαδξνκή Ώζήλα - 

Κηάην, έρεη αξρίζεη ε  δηαθνξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο πφιεο ηνπ Κηάηνπ απφ ηνπηθφο 

πφινο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ ζε πξναζηηαθφ πφιν ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο πξσηεπνχζεο, κε ηηο αλάινγεο κεηαβνιέο πνπ απηή ε δηαθνξνπνίεζε 

ζπλεπάγεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο δήηεζεο θαηνηθίαο (αχμεζε δήηεζεο γηα θχξηα θαηνηθία) 

θαη ησλ ππνδνκψλ.   

Ο πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο ηεο Ώζήλαο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 

2004. Σα δξνκνιφγηα ηνπ πξναζηηαθνχ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ ΣΡΏΕΝΟΒ Ώ.Β. 

Σα ζεκεξηλά δξνκνιφγηα βξίζθνληαη ζε ηζρχ κε κηθξέο παξαιιαγέο (ηειεπηαία ηνλ 

Ενχιην ηνπ 2020) απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018.   

ήκεξα, εθηεινχληαη 4 δηαθνξεηηθά δξνκνιφγηα:  

 Πεηξαηάο – Ώεξνδξφκην θαη αληίζηξνθα 

 Πεηξαηάο – Κηάην θαη αληίζηξνθα 

 Άλσ Ληφζηα – Ώεξνδξφκην θαη αληίζηξνθα 

 Ώζήλα – Υαιθίδα θαη αληίζηξνθα 

Ώπφ ηηο 22 Ενπλίνπ 2020 πξνζηέζεθαλ λέα ππεξαζηηθά δξνκνιφγηα απφ 

Ώεξνδξφκην πξνο Ώίγην, απφ Πεηξαηά πξνο Ώίγην θαη αληίζηξνθα. Δ ζηδεξνδξνκηθή 

γξακκή –ζπλνιηθνχ κήθνπο 71 ρηιηνκέηξσλ- εμππεξεηείηαη απφ ηξεηο ζηαζκνχο 

(Ξπινθάζηξνπ, Ώθξάηαο θαη Ώηγίνπ) θαη 6 ζηάζεηο (Αηκεληνχ, Λπθνπνξηάο, Λπγηάο, 

Πιαηάλνπ, Αηαθνπηνχ θαη Βιίθεο), ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ αλήιζε 

ζε 920.000.000 επξψ. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη κε ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, 

βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ελψ, παξάιιεια, δηεπξχλνληαη 
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νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, πξνο αληαγσληζηηθή θαηεχζπλζε, ησλ πην ζεκαληηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

           Σν Κηάην έρεη κηα ηδηαίηεξε ηζηνξία. Τπήξμε ζην παξειζφλ κία απφ ηηο πην 

πινχζηεο πφιεηο ηεο ρψξαο πνπ γλψξηζε ηελ αθκή  θαη ηε δφμα. Σν 1896 

δεκνζηνγξάθνη απφ ηελ εθεκεξίδα „Ώθξφπνιηο‟ κεηά απφ επίζθεςή ηνπο ζην Κηάην 

κέλνπλ έθπιεθηνη απφ ηα θνκςά θηίζκαηα, ηνπο θαζαξνχο δξφκνπο, ηελ πιαηεία, ηε 

ξπκνηνκία, ην θξενπσιείν πνπ ιεηηνπξγεί κε φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο αθφκε θαη 

κε ην γπκλαζηήξην. Άξηζηνη δξφκνη πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ κε δεκνηηθή δαπάλε θαη 

πξνζσπηθή εξγαζία ησλ θαηνίθσλ. Τπάξρνπλ ζε φια ηα ρσξηά δεκνηηθά ζρνιεία. 

Αήκαξρνη ζην Κηάην δηεηέιεζαλ ηφηε ν σηήξεο Κξνθηδάο, λνκηθφο, πνιηηηθφο θαη 

πξσζππνπξγφο θαηά ην θζηλφπσξν ηνπ 1922, ν Ώζαλάζηνο Γθξάβαο θαη ν Διίαο 

Φξαληδήο. 

 Σν Κηάην πδξνδνηήζεθε αθηινθεξδψο κε βξχζεο ηχπνπ αληιίαο απφ ηνλ 

Γεψξγην Ώγαπίδε, πξφζθπγα απφ ηελ Καπαδνθία. Σα ζεκεία πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη 

πξψηεο βξχζεο ήηαλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: ηελ εθθιεζία ηεο Μεηακφξθσζεο 

ηνπ σηήξνο, ζηελ πιαηεία Βιεπζεξίαο –ε ιεγφκελε βξχζε ησλ ηξειιψλ-, ζηελ 

πιαηεία Πινπκηζηνχ, ζην πξψην ζηαθηδεξγνζηάζην ηνπ Γνχδνπια πνπ ήηαλ ζηελ 

Καινγεξνπνχινπ θαη 28εο Οθησβξίνπ, ζηα αιψληα ηνπ Φξαληδή πνπ ππήξμαλ κεηαμχ 

ηνπ παιαηνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ θαη ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ, ζηνλ ιφθν ηεο 

Μαγνχιαο εθεί πνπ ζήκεξα είλαη ν παηδηθφο ζηαζκφο, αλαηνιηθά ηεο Μαγνχιαο ζηνλ 

δξφκν πξνο ηνλ ζπλνηθηζκφ Καλειινπνχινπ θαη πίζσ απφ ην εξγνζηάζην 

«Φξαγθίζηα» θνληά ζηελ ζηδεξνδξνκηθή  γξακκή. 

Βλδεηθηηθά θάπνηα ζεκαληηθά θηίξηα είλαη:  

 Σν Αηθαζηηθφ κέγαξν. Σν 1835 ηδξχεηαη ην Βηξελνδηθείν ηθπψλνο σο 

κεηαβαηηθφο ζεζκφο, δειαδή παξάξηεκα ηνπ Βηξελνδηθείνπ Κνξίλζνπ. 

Πξψηνο κεηαβαηηθφο Βηξελνδίθεο ππήξμε ν Γξακκαηέαο ηνπ Θεφδσξνπ 

Κνινθνηξψλε, ΐαζίιεηνο Κνπξνπζφπνπινο πνπ ζα πξναρζεί ζε Βθέηε θαη 

αξγφηεξα ζε Ώεξνπαγίηε.  Σν 1857 κεηαηξέπεηαη ζε απηφλνκν θαη απηνηειέο 

κε έδξα ην Κηάην θαη πεξηιακβάλεη θαη ην δήκν Πειιήλεο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

θαιείηαη Βηξελνδηθείν ηθπψλνο-Πειιήλεο. ήκεξα ην Βηξελνδηθείν θαη 

Πηαηζκαηνδηθείν ηθπψλνο, θαιχπηεη φιν ηνλ Καιιηθξαηηθφ δήκν ηθπσλίσλ 

(ηθπσλία, ηπκθαιία,Φελεφο). Μέρξη ην 1964 ζηεγαδφηαλ ζε κηζζσκέλα 

θηίξηα. Σν 1964 θαη κεηά απφ πνιιέο δηακάρεο θ΄ δηελέμεηο κεηαμχ δηθαζηηθψλ 

ππαιιήισλ, δηθεγφξσλ αιιά θαη πνιηηψλ ηνπ Κηάηνπ, θαηαζθεπάζηεθε ζηελ 

ζεκεξηλή ηνπ ζέζε. 
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 Αεκνηηθφ ρνιείν Κηάηνπ. Σν 1858 κεηαθέξζεθε ζην Κηάην ην Αεκνηηθφ 

ρνιείν Κάησ Αηκεληνχ. Μέρξη ηφηε ζηεγαδφηαλ ζε κηζζσκέλα θηίξηα. Χο 

πξψηνο δάζθαινο ζην Κηάην ππεξέηεζε πξψελ ρσξνθχιαθαο. Σν 1874 

εγθξίζεθε ηξνπνπνίεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα θηίδνληαλ ηα 

Αεκνηηθά θαηαζηήκαηα (Αεκαξρείν, Βηξελνδηθείν, Αεκνηηθφ ζρνιείν). Μεηά 

απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο θηίζηεθε δεκαξρείν θαη Αεκνηηθφ ζρνιείν (ρψξνο ηνπ 

ζεκεξηλνχ Ώ΄ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ).  Μεηά απφ ππξθαγηά ην 1933 άξρηζε ε 

αλέγεξζε ηνπ ζεκεξηλνχ λένπ θηηξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θξνπξαξρείν. Δ πξνεμνρή πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ έγηλε απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε πεξηνρή 

λφηηα πξνο ηελ Σξαγάλα θαη ην Μνχιθη. 

 Εδησηηθή θιηληθή ν «Βπαγγειηζκφο». Σν θηίξην είλαη θάησ απφ ην ιφθν ηεο 

Μαγνχιαο. Δ «θιηληθή ηνπ Μηραιφπνπινπ» ππήξμε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

πφιε ηηο δεθαεηίεο ΄50 θαη ΄60. Έξγν ηνπ ηαηξνχ Γεσξγίνπ Μηραιφπνπινπ 

εθηφο απφ ην καηεπηηθφ θαη γπλαηθνινγηθφ ηκήκα δηέζεηε θαη πνιπηαηξείν, 

θέληξν αηκνδνζίαο θαη βηνρεκηθφ εξγαζηήξην. ήκεξα δελ είλαη θιηληθή. ηέθεη 

ζε θαιή θαηάζηαζε θαη παξά ηα ζεκάδηα ηνπ ρξφλνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

εληνπίζεη ην γνχζην, ηελ πξνζνρή ζηελ ιεπηνκέξεηα θαη ηελ εξγνλνκία ησλ 

ρψξσλ. 

 Μέγαξν Σζίιεξ – Αεκνηηθή Πηλαθνζήθε.  O Βξλέζηνο 

Σζίιιεξ (1837-1923) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξρηηέθηνλεο θαη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ψξηκνπ Νενθιαζηθηζκνχ ζηελ 

λεφηεξε Βιιάδα. Ώμηφινγα έξγα ηνπ είλαη: Σν Ειίνπ Μέιαζξνλ, ην Βζληθφ 

Θέαηξν, ε πξψελ ρνιή Βπειπίδσλ, ην ρεηκεξηλφ Ώλάθηνξν ηνπ Αηαδφρνπ 

ζηελ Δξψδνπ  Ώηηηθνχ, ην Βζληθφ Υεκείν, ην Θέαηξν ηεο Γαθχλζνπ, ην 

Θέαηξν ηεο Πάηξαο, ην Αεκαξρείν ηεο Βξκνχπνιεο ηεο χξνπ, ην ζεκεξηλφ 

Πξνεδξηθφ Μέγαξν ην κέγαξν Σζίιεξ ζην Κηάην. Βπίζεο ζρεδίαζε πνιιέο 

εθθιεζίεο αλάκεζά ηνπο θαη ε Ώγία Μαξίλα ΐέινπ ε νπνία είλαη κηα 

κηθξνγξαθία ηνπ Νανχ ηεο Τπάηεο νθίαο ηνπ Έλζαξθνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ 

ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο.  Ο γηαηξφο θαη βνπιεπηήο Βπζηάζηνο Σνπξλάθεο 

(1853-1904) ήηαλ ν πξψηνο ηδηνθηήηεο ηνπ λενθιαζηθνχ. Πξφθεηηαη γηα  

κνλσφξνθε νηθεία κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 14x14,10 κέηξσλ. ΐξίζθεηαη ζηελ 

γσλία ησλ νδψλ Αεκνθξαηίαο θαη ηθπψλνο, θάησ απφ ηηο παιηέο 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πνπ πξσηνθαηαζθεπάζζεζαλ επί Υαξηιάνπ  

Σξηθνχπε. Σν 1981 έπαζε ζνβαξέο δεκηέο απφ ηνπο ζεηζκνχο. Σν θηίξην 

πεξηήιζε ζην Αήκν ην 1997-1998, ραξαθηεξίζζεθε δηαηεξεηέν, 

επηζθεπάζζεθε  θαη αλαθαηλίζζεθε γηα λα γίλεη Αεκνηηθή Πηλαθνζήθε φκσο 
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απαηηνχληαη πεξαηηέξσ εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα λέα ρξεκαηνδφηεζε 

 ην Αήκν ηθπσλίσλ ιεηηνπξγεί απφ ην 2017 γξαθείν 

θηεκαηνγξάθεζεο θαη βξίζθεηαη  ζηελ νδφ ηθπψλνο 41 (ηζφγεην). Σν 

θηεκαηνιφγην είλαη κηα πιήξεο θαηαγξαθή φισλ ησλ αθηλήησλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ (εγγξαπηέσλ) πάλσ ζ΄ απηά ζε φιε ηε ρψξα, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ θαηνρχξσζή ηνπο. 

ηηο 17/12/2018 μεθίλεζε ε πξνζεζκία ππνβνιήο εκπξφζεζκσλ δειψζεσλ 

ζην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, γηα ηα αθίλεηα ζην ππφινηπν  ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Βλφηεηαο Κνξηλζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηνπο Καιιηθξαηηθνχο 

Αήκνπο:  Ώπφ ηνλ Αήκν ΕΚΤΧΝΕΧΝ νη πξν-θαπνδηζηξηαθνί ΟΣΏ ΏΡΥΏΕΏ 

ΦΒΝΒΟΤ, ΏΠΡΟΚΏΜΠΟΤ, ΐΒΛΕΝΔ, ΓΚΟΤΡΏ, ΓΟΝΟΤΔ, 

ΑΡΟΟΠΔΓΔ (ΜΠΏΕΟΤ)*, ΚΏΕΏΡΕΟΤ, ΚΏΛΕΏΝΧΝ, ΚΏΣΏΝΒΏ, ΚΏΣΧ 

ΣΏΡΟΤ, ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ, ΚΛΔΜΒΝΣΕΟΤ, ΚΡΤΟΝΒΡΕΟΤ, ΚΤΛΛΔΝΔ 

(ΜΠΟΤΓΕΟΤ)*, ΛΏΛΕΧΣΟΤ, ΛΏΤΚΏ, ΜΏΣΕΟΤ, ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ, 

ΜΒΕΝΟΤ, ΜΕΚΡΟΤ ΐΏΛΣΟΤ, ΜΟΕΏ, ΜΠΟΓΕΚΏ, ΠΏΝΟΡΏΜΏΣΟ, 

ΠΏΡΏΑΒΕΕΟΤ, ΟΤΛΕΟΤ, ΣΒΝΟΤ, ΣΤΜΦΏΛΕΏ, ΣΕΣΏΝΔ, ΦΒΝΒΟΤ 

θαη ΦΏΡΕΟΤ.  Δ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ γηα ηηο πεξηνρέο 

απηέο έιεμε ζηηο 29-11-2019. 

Οη πεξηνρέο ζηνλ λνκφ Κνξηλζίαο πνπ ιεηηνπξγεί πιήξσο ην θηεκαηνιφγην 

(θφθθηλν ρξψκα ζηνλ ζπλεκκέλν ράξηε) είλαη : Νεξάληδαο, Κνθθσλίνπ, 

ΐξαραηίνπ, ΐνρατθνχ, Γεπγνιαηηνχ, Άζζνπ, Πεξηγηαιίνπ,  Λεραίνπ θαη 

Κνξίλζνπ. 

Οη πεξηνρέο ζηνλ λνκφ Κνξηλζίαο πνπ βξίζθνληαη ππφ θηεκαηνγξάθεζε 

(κπιέ ρξψκα ζηνλ ζπλεκκέλν ράξηε) , δειαδή έρεη ΔΑΔ μεθηλήζεη ε ππνβνιή 

ησλ δειψζεσλ ηδηνθηεζίαο θαη αλακέλεηαη ε αλάξηεζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη : ΐέινπ, Βπαγγειίζηξηαο, Πνπιίηζαο, Κξελψλ,  Μπνιαηίνπ,  

Σαξζηλψλ, Κηάηνπ, ΐαζηιηθνχ, Αηκεληνχ, Κάησ Αηκεληνχ, Μνπιθίνπ , Παζίνπ, 

Ξπινθάζηξνπ, Γειηληάηηθσλ,  Βπξσζηίλεο,  Κακαξίνπ,  Καξπάο, Κάησ 

Λνπηξνχ, Λπθνπνξηάο, Μειηζζίνπ, Πηηζψλ θαη πθηάο (εηθφλα 7). 
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                         Βηθφλα .7 Κηεκαηνγξάθεζε  

                          
 

ε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δελ δεισζεί θαη θέξεηαη  σο “αγλψζηνπ 

ηδηνθηήηε” ή έρεη δεισζεί κε εζθαικέλα ζηνηρεία (γεσκεηξηθά ή ηδηνθηήηε), κεηά 

ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ λ.2664/1998 νη 

πξψηεο εγγξαθέο γίλνληαη νξηζηηθέο θαη είηε πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ είηε παγηψλεηαη ε εζθαικέλε θαηαρψξεζε απηνχ. 

 

1.1.2.2  Γεκνηηθή Δλφηεηα ηπκθαιίαο 

Δ Α.Β. ηπκθαιίαο πεξηιακβάλεη ηηο θνηλφηεηεο Καζηαληάο, Λαχθαο, 

Αξνζνπεγήο, ηπκθαιίαο, Κπιιήλεο, Καιιηάλσλ, Φαξίνπ, Ώζπξφθακπνπ, 

Κεθαιαξίνπ θαη Καηζαξίνπ. Έρεη έθηαζε 201.570 ζηξέκκαηα θαη κφληκν πιεζπζκφ 

2.427 (ΒΛΣΏΣ 2011). ηα φξηά ηνπ πεξηιακβάλεη κία απφ ηηο καγεπηηθφηεξεο ιίκλεο 

ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ηε ηπκθαιία, θαζψο θαη ηελ νκψλπκε αξραία πφιε. 

πγθεληξψλεη κεγάιν ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά ε 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο βαζίδεηαη θπξίσο, ζηελ αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή 

εθκεηάιιεπζε. 

Ώπφ πιεπξάο δηνηθεηηθήο, νηθηζηηθήο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ε πεξηνρή ηεο 

ηπκθαιίαο ππάγεηαη ζηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο κε πνηθίιεο 

δηαζπλδέζεηο. Δ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο εληάζζεηαη ζηελ Οξεηλή Κνξηλζία πνπ 

απνηειεί ην αλαπηπμηαθά ππνβαζκηζκέλν ηκήκα ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο. Βηδηθφηεξα, ε 

πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο ζπλδέεηαη ζ΄ έλα πξψην επίπεδν κε ηα νηθηζηηθά θέληξα ησλ 

γχξσ πεξηνρψλ (Νεκέα θαη Γθνχξα/Φελεφο), θαη ζ΄ έλα δεχηεξν επίπεδν κε ηα αζηηθά 

θέληξα ηνπ λνκνχ (θπξίσο ην Κηάην θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηελ Κφξηλζν). 

Ώπφ πιεπξάο γεσγξαθηθήο, ε πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο απνηειεί ηκήκα ελφο 

επξχηεξνπ νξεηλνχ ρψξνπ πνπ εθηείλεηαη ζηνπο Ννκνχο Κνξηλζίαο, Ώξγνιίδαο, 

Ώξθαδίαο θαη ΏραΎαο. Ο επξχηεξνο απηφο νξεηλφο ρψξνο δηαζέηεη πνιιά θνηλά 

αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά (παξαπιήζηα παξαγσγηθή δηάξζξσζε, εληαίν δίθηπν 
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ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, θιπ). Γη΄ απηφ, γηα ηε ζπληνληζκέλε αλάπηπμή ηνπ εγθξίζεθε 

πξφζθαηα έλα εηδηθφ Πξφγξακκα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Βπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο LEADER II θαη ζπζηάζεθε ε Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία 

ΐφξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

 Βληφο ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο, ε πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο ζπλνξεχεη δπηηθά κε 

ην νξνπέδην ηνπ Φελενχ θαη αλαηνιηθά κε ηελ εκηνξεηλή πεξηνρή ηεο Νεκέαο. 

Βθηφο ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο, ε πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο ζπλνξεχεη πξνο Νφην 

θαη Ώλαηνιηθά κε ηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Ώξγνιίδαο θαη πξνο Νφην θαη Απηηθά 

κε ηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Ώξθαδίαο. 

Δ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο βξίζθεηαη θνληά ζηνπο δχν εζληθνχο νδηθνχο 

άμνλεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηελ Βζληθή νδφ Ώζήλαο – Πάηξαο θαη ηελ Βζληθή νδφ 

Ώζήλαο – Σξίπνιεο - πάξηεο/Καιακάηαο 

Δ απφζηαζε απφ ηελ Κφξηλζν σο ηε ηπκθαιία είλαη πεξίπνπ 53 ρικ. θαη ε 

δηαδξνκή κε απηνθίλεην είλαη γχξσ ζηα πελήληα ιεπηά (50΄). Δ νδηθή ζχλδεζε 

γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ επαξρηαθνχ άμνλα Κηάην – νχιη - Καιιηάλνη. Τπάξρνπλ 

φκσο θη άιιεο δπλαηέο δηαδξνκέο φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηηκάγθα – Νεκέα - 

Φάξη.  

Βπίζεο ε πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο ζπλδέεηαη νδηθά κε ηελ εζληθή αξηεξία 

Ώζελψλ –Κνξίλζνπ - Σξίπνιεο, κέζσ ηεο Νεκέαο. Με θαιχηεξε ράξαμε, ε δηαδξνκή 

απηή ζα κπνξνχζε ίζσο λα θαηαζηήζεη πνιχ ζπληνκφηεξε θαη πνιχ επθνιφηεξε ηελ 

πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο. 

Βθηφο απφ ηελ Κφξηλζν, ε πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο είλαη θνληά ζην 

Λεθαλνπέδην ηεο Ώηηηθήο (πξφζβαζε αββαηνθχξηαθνπ), ζηελ Πάηξα (ηξίην 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ζηελ Βιιάδα θαη πξσηεχνπζα ηεο Πεξηθέξεηαο Απηηθήο 

Βιιάδαο) θαη ζηελ Σξίπνιε (πξσηεχνπζα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ). 

Δ νδηθή δηθηχσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο επαξρηαθέο 

νδνχο Εζζκνχ – Βπηδαχξνπ θαη Κνξίλζνπ - Άξγνπο. 

ΐαζηθφ επίζεο ζηνηρείν έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζηνλ επξχηεξν ρψξν είλαη ε 

ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο θαη ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ πδάησλ ηεο (άξδεπζε 

θαη χδξεπζε). Σν γεγνλφο απηφ νξίδεη κηα ζρέζε ηεο πεξηνρήο, κε ηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ηεο ιίκλεο (Κφξηλζνο, Κηάην, 

θάκπνο ηεο ΐφραο θιπ). Σαπηφρξνλα φκσο επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ ίδηα ηελ πεξηνρή 

ηεο ηπκθαιίαο κε θεληξηθφ θξηηήξην ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηεο ιίκλεο. 

Μηα απφ ηηο θαιχηεξεο δηαδξνκέο γηα λα γλσξίζεη θαη λα ζαπκάζεη θαλείο ηελ 

πεξήθαλε ιίκλε είλαη απηή πνπ θηλείηαη ζηηο αλαηνιηθέο φρζεο ηεο, αθνινπζψληαο ην 

δξφκν πνπ ειίζζεηαη ζηηο ππψξεηεο ηνπ Οιίγπξηνπ. 
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Ώπηφο ν δξφκνο θαηαιήγεη ζην ρσξηφ Λαχθα, πνπ είλαη ρηηζκέλν ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ δηάζεκνπ Οιίγπξηνπ (εηθ. 8) θαη πξνζθέξεη καγεπηηθή ζέα πξνο ηε 

ιίκλε θαη ην βνπλφ ηεο Κπιιήλεο, θαηάιιειε γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ πνπιηψλ πνπ 

ζπρλάδνπλ ζηηο φρζεο ηεο ηπκθαιίαο, αιιά απνηειεί θαη ηελ νδφ ζχλδεζεο ηεο 

πεξηνρήο κε ηε θνηεηλή, ηελ Καλδήια θαη ηνπο λνκνχο Ώξγνιίδαο θαη Ώξθαδίαο. 

 

 

                Δηθφλα 8. Δ θνξπθή ηνπ Οιίγπξηνπ κέζα απφ ηα ζχλλεθα. 

 

Σέινο, απφ απηή ηε δηαδξνκή πξνζεγγίδεηαη ην Ώδξηάλεην πδξαγσγείν, ην 

νπνίν αθφκε θαη ζήκεξα απνζπκθνξίδεη ηε ιίκλε θαη νδεγεί ηα λεξά ηεο ζηνλ Ώζσπφ 

πνηακφ, δηεπθνιχλνληαο ηελ άξδεπζε ηνπ θάκπνπ ηεο ΐφραο. Ώπφ ηε Λαχθα 

εμάιινπ, φπνπ ιεηηνπξγεί Λανγξαθηθφ Μνπζείν άμην επηζθέςεσο, μεθηλνχλ 

ζεκαδεκέλα κνλνπάηηα πνπ νδεγνχλ ζηηο θνξπθέο ηνπ Οιίγπξηνπ θίπηδα θαη 

Γθξηκπίλη (δπφκηζη ψξεο ε θάζε δηαδξνκή). 

Δ ζπλεζέζηεξε σζηφζν νδφο δηάζρηζεο ηεο πεξηνρήο ηεο ηπκθαιίαο είλαη ε 

δπηηθή, απηή πνπ αθνινπζεί ηηο ππψξεηεο ηεο Κπιιήλεο, δηαζρίδεη ηα ρσξηά 

ηπκθαιία θαη Κηφληα θαη πξνζθέξεη φκνξθνπο αληηθαηνπηξηζκνχο ηνπ ρηνληζκέλνπ 

Οιίγπξηνπ ζηα γαιήληα λεξά ηεο ιίκλεο. 

Πιήζνο αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο. ηνλ ηφπν πνπ 

έδξαζαλ ζενί (Άξηεκηο, Βξκήο, Πάλαο) εκίζενη (Δξαθιήο) αιιά θαη θνηλνί ζλεηνί κε 

έληνλα ηα ζεκάδηα ηνπο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ (Ώξραία ηχκθαινο 4νο αηψλαο 

π.Υ., Ώδξηάλεην Τδξαγσγείν 138-117 π.Υ., Φξάγθηθε Μνλή 13νο αηψλαο θ.α.). 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ε 

νκψλπκε ιίκλε (εηθ. 9). 
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                             Δηθφλα 9. Δ δηάζεκε ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο γεκάηε θαιακηέο. 

 

Μηα απφ ηηο ιίγεο νξεηλέο ιίκλεο ηεο Βιιάδαο θαη κνλαδηθή νξεηλή ιίκλε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, κε έθηαζε πνπ θπκαίλεηαη απφ 3.500 ζηξ. ζην ηέινο θαινθαηξηνχ έσο 

7.500 ζηξ. πεξίπνπ ηελ άλνημε.  

Με βάζε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 92/43 θαη ιφγσ ησλ πνηθίισλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηεο ζεκαληηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ζε δσηθά θαη 

θπηηθά είδε, ε πεξηνρή ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο έρεη εληαρζεί ζην Βπξσπατθφ Αίθηπν 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ «Φχζε 2000» (Νatura 2000).  

Παξάιιεια, ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιψλ απεηινχκελσλ θαη ζπαλίσλ εηδψλ 

νξληζνπαλίδαο (παξπδάηηα, αξπαθηηθά) θαη ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο σο ζηαζκφο 

μεθνχξαζεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θαη σο ηφπνο δηαρείκαζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο ζεκαληηθψλ παξπδάηησλ εηδψλ, ε ιίκλε ηπκθαιία έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθή γηα ηα Πνπιηά πεξηνρή ηεο Βιιάδνο (ΠΠΒ). 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο βξίζθεηαη κεηαμχ δχν 

ηδηαίηεξα αμηφινγσλ νξεηλψλ φγθσλ, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν «Φχζε 2000», 

θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή αθφκα πην ζεκαληηθή απφ νηθνινγηθή πιεπξά. Πξφθεηηαη 

γηα ην ξνο Οιίγπξηνο πνχ πςψλεηαη ζην λφηην άθξν ηεο πεξηνρήο θαη ην ξνο 

Κπιιήλε (Γήξεηα) ζην δπηηθφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν πγξφηνπνο ηεο ηπκθαιίαο έρεη ππνβαζκηζηεί 

ζεκαληηθά.  Καιχπηεηαη απφ ππθλφ θαιακηψλα, ελψ δελ ππάξρεη θαη ζρέδην 

δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη νξζή ρξήζε ησλ θπζηθψλ ηεο 

πφξσλ θαη λα κεηψλεηαη ε δσή ζηε ιίκλε.  

Με ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο θαη ηελ καθξνρξφληα 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζή ηεο, κέζσ ζπζηεκαηηθήο αλαρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ε αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ησλ θαιακηψλ, εθπνλήζεθε ην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Β.Β. πξφγξακκα  LIFE-Stymfalia πξνυπνινγηζκνχ € 

2.013.290,00  κε ζπκκεηνρή ηεο Β.Β. € 1,006,646. Σν πξφγξακκα LIFE είλαη ην 

http://www.stymfalia.gov.gr/LinkClick.aspx?link=315&tabid=80


ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

27 

 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Β.Β. γηα ην πεξηβάιινλ (Καλνληζκφο 1293/2013). Δ δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 

κε θσδηθφ πξνγξάκκαηνο LIFE12 NAT/GR/000275. 

θνπφο ηνπ LIFE είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο ηεο Β.Β. κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε πηινηηθψλ έξγσλ ή έξγσλ επίδεημεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνζηηζέκελε αμία. 

Σν LIFE ζχκθσλα κε ην λέν θαλνληζκφ ηεο Β.Β. γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

ρσξίδεηαη ζε:  

1) LIFE Πεξηβάιινλ κε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: 

α)Πεξηβάιινλ θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ, 

β)Φχζε θαη ΐηνπνηθηιφηεηα 

γ)Πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε θαη πιεξνθφξεζε. 

2)  LIFE Αξάζε  γηα ην Κιίκα κε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: 

     α)Μεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

     β)Πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

     γ)Κιηκαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη πιεξνθφξεζε. 

ηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εμήο:  

1. Αηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηδψλ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

πξφγξακκα, θαζψο θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο. 

2. Βθπφλεζε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη εηδηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζεζκηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο Natura 2000. 

3. Βπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ  ηεο πεξηνρήο, θαη 

εηδηθφηεξα ησλ αγξνηψλ, γηα ην πξφγξακκα θαη ηα αλακελφκελα νθέιε. 

4. ρεδηαζκφο δξάζεσλ απφ ην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο ζην 

Μνπζείν Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αμίαο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ ηεο ιίκλεο.  

5. Βλεξγφο ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο 

ιίκλεο. 

6. Αεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηλνηφκεο 

δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

7. Πξφηαζε γηα ζχζηεκα αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο Natura 2000, ην 

νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηφζν ηελ πξνζηαζία ηεο ιίκλεο θαη ηε βησζηκφηεηά ηεο. 

Δηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE-Stymfalia ήηαλ νη εμήο:  

πληνληζηήο Γηθαηνχρνο: Σξάπεδα Πεηξαηψο  

Ο κηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πξνάγεη ζπζηεκαηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνπ κέζσ εηδηθψλ δξάζεσλ. Παξάιιεια, δίλεη ηδηαίηεξε 

http://www.piraeusbankgroup.com/#_blank
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έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Λεηηνπξγεί απφ ην 2004 ε 

Μνλάδα Πεξηβάιινληνο θαη ν Σνκέαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Σξαπεδηθήο. ΄ απηφ ην 

πιαίζην  ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη πινπνηήζεη κέρξη ζήκεξα δχν έξγα LIFE 

(www.greenbanking4life.gr, www.climabiz.gr) 

 

 πλδηθαηνχρνη: 

1.    Πνιηηηζηηθφ  Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο (ΠΗΟΠ) 

Βίλαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Τπνζηεξίδεη ηε δηάζσζε θαη 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο κέζα απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα 

«Πνιηηηζηηθά Σνπία». Αεκηνπξγεί δσληαλνχο ππξήλεο πνιηηηζκνχ ζηελ ειιεληθή 

πεξηθέξεηα. Τπνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ, ΐηβιηνζήθεο θαη εθδφζεσλ, 

δηνξγαλψλεη πνιηηηζηηθέο θαη επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο θαη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

2.    Γήκνο ηθπσλίσλ 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλέλσζε ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, ηνπ Αήκνπ 

ηπκθαιίαο θαη ηνπ Αήκνπ Φελενχ. Πεξηιακβάλεη 35 θνηλφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο νη 

ηέζζεξηο έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 1.000 θαηνίθνπο θαη νη έμη πεξηζζφηεξνπο απφ 

500. Έδξα ηνπ Αήκνπ είλαη ην Κηάην, κε 9.743 θαηνίθνπο. 

3.    ΟΗΚΟΜ Μειεηεηηθή Πεξηβάιινληνο 

Δ ΟΕΚΟΜ Μειεηεηηθή Πεξηβάιινληνο ΒΠΒ ηδξχζεθε ην 2007 απφ 

επηζηήκνλεο κε ζεκαληηθή θαη πνιπεηή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο, 

δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

4.    Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ 

Ώπφ ην 1991, ε Βηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ ζπκβάιιεη ζπζηεκαηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά, ζηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  Δ 

δξάζε ηεο απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε νξζήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ 

ήπηα αλάπηπμε, ζηελ πξνζηαζία απεηινχκελσλ εηδψλ, θαζψο θαη ζηελ ελεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. 

5.    Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) 

 Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ ΏΠΒ/ΟΥΒ/ΒΞΒ  

(Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηαο/ Οξζνινγηθή Υξήζε Βλέξγεηαο/ Βμνηθνλφκεζε 

Βλέξγεηαο)  ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε θάζε είδνπο 

δξαζηεξηνηήησλ (ηερλνινγηθψλ, εξεπλεηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ, επελδπηηθψλ) ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 Γξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE-Stymfalia:  

Α1. Βθπφλεζε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε ιίκλε. Ώλάιπζε θαη θαηαγξαθή ηεο  

θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο. 

http://www.piop.gr/#_blank
http://www.kiato.gov.gr/#_blank
http://www.oikom.gr/#_blank
http://www.spp.gr/spp/#_blank
http://www.cres.gr/kape/index.htm#_blank
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Α2. Μειέηε ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο βηνκάδαο ησλ 

θαιακηψλ ηεο ιίκλεο.  

Α3. ρέδην γηα ηελ ίδξπζε Αηθηχνπ Ώγξνηψλ θαη ηε ζχληαμε πκθσλεηηθνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ιίκλεο. 

Α4. Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη πεξηβαιινληηθή  γηα ηηο παξεκβάζεηο 

πνπ ζα γίλνπλ ζηε ιίκλε.  

C1. Αηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θαιακηψλα. θνπφο ηεο δξάζεο απηήο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ιίκλεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαιακηψλ ηεο. 

C2.Αξάζεηο δηαρείξηζεο ή/θαη απνθαηάζηαζεο ησλ βηνηφπσλ ησλ εηδψλ 

ελδηαθέξνληνο.   

C3. χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Σνπηθήο Μνλάδαο Αηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρήο.  

C4. Αεκηνπξγία Αηθηχνπ Ώγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε πξαθηηθψλ νξζήο δηαρείξηζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηε γεσξγία. 

D1. Βπηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ησλ εηδψλ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ.  

D2. Μειέηε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δξάζεσλ ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία, θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο.  

D3. Παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Δ δξάζε 

απηή ζέηεη θάπνηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνινγεί πψο εμειίρζεθε ε θάζε 

δξάζε.  

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE-Stymfalia νινθιεξψζεθε ε κειέηε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πγξνηφπνπ ηεο 

ηπκθαιίαο. Δ κειέηε "Υαξηνγξάθεζε, αμηνιφγεζε θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ 

νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ, σο βάζε ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο" αθνξά ζηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δηαθφξσλ παξερφκελσλ ή δπλεηηθά παξερφκελσλ 

νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Natura 2000 ηεο ιίκλεο 

ηπκθαιίαο (θσδηθφο GR2530002) θαη πψο απηέο ππνζηεξίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

παξφλ έξγν πινπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

(α) αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη 

ραξηνγξάθεζε ησλ ηχπσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, 

(β) πξνζδηνξηζκφο, ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ θαη δπλεηηθά 

παξερφκελσλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ, 

(γ) απνηίκεζε ηεο δήηεζεο ησλ παξερφκελσλ ή δπλεηηθά δηαζέζηκσλ 
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νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

(δ) αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο 

ιίκλεο ηπκθαιίαο θαη 

(ε) νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ παξερφκελσλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δεκηνπξγία θαηαιφγνπ ηεξάξρεζεο θαη πξνηεξαηνηήησλ. 

Ώπφ ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πξνέθπςε φηη ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο απαληψληαη νη εμήο νθηψ (8) ηχπνη νηθνζπζηεκάησλ:  (i) νηθηζκνί (ii) 

θαιιηέξγεηεο (iii) ιηβάδηα (iv) εξεηθψλεο θαη ζάκλνη (v) εθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε (vi) 

δάζε (vii) ιίκλεο θαη (viii) πγξφηνπνη. Οη θαιιηέξγεηεο θπξηαξρνχλ κε ζπλνιηθή θάιπςε 

51% θαη αθνινπζνχλ νη πγξφηνπνη  (21%) θαη νη ζακλψλεο (13%). Δ ειεχζεξε 

πδάηηλε επηθάλεηα ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο θαιχπηεη ην 6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο.  

πλνπηηθά, γηα ηελ θαηάζηαζε θάζε ηχπνπ νηθνζπζηήκαηνο (βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εζληθνχ έξγνπ ηεο Βπνπηείαο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ Natura 2000), ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ γεσξγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ, πξνέθπςαλ ηα εμήο: (i) ηα δάζε ειάηεο βξίζθνληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε, ελψ νη ζπζηάδεο κε ηηηά βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε, κε ηηο πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη λα ζεσξνχληαη σο πνιχ ζεκαληηθέο, (ii) νη εξεηθψλεο θαη ζακλψλεο 

(garrigues ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ) βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

νηθνζπζηήκαηνο, (iii) ηα πγξά ιηβάδηα βξίζθνληαη ζε πνιχ δπζκελή θαηάζηαζε, 

θπξίσο ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηνπ ζπκπαγνχο θαιακψλα, πνπ απνηειεί θαη κηα απφ ηηο 

θχξηεο απεηιέο γηα απηά, (iv) νη θαιακψλεο (σο βαζηθφο ηχπνο πγξνηνπηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο) βξίζθνληαη κελ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο (ιακβάλνληαο ππφςε καο ηε δνκή, ηε ρισξηδηθή ζχλζεζε θαη ηηο πηέζεηο 

πνπ ηνπο αζθνχληαη), ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ηπκθαιίαο κέζσ ηεο 

ζηαδηαθήο δεκηνπξγίαο ζπκπαγψλ επηθαλεηψλ θαιακψλα, ρσξίο πδάηηλνπο 

δηαδξφκνπο θαη δηάθελα πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη επλντθά γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε 

πδξφβησλ, αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιακψλα, θαη 

ηνπ ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο (v) ε ιίκλε (ειεχζεξε πδάηηλε επηθάλεηα) βξίζθεηαη ζε 

δπζκελή θαηάζηαζε, (vi) νη εθηάζεηο κε αξαηή βιάζηεζε βξίζθνληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, (vii) νη θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ζε απηέο ζηηο νπνίεο αζθείηαη εληαηηθή κνξθή εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. 

θαιιηέξγεηεο ληνκάηαο, παηάηαο) θαη βξίζθνληαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη 

ζε απηέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο (π.ρ. 
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κηθξνί ακπειψλεο θαη πνψδεηο εθκεηαιιεχζεηο), νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη βξίζθνληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 

 

 Πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ 

2013-2014: Έλαξμε θαηαγξαθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ 

 Παξαηεξήζεθαλ 122 δηαθνξεηηθά είδε ζηελ ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο θαη ζηηο 

πεξηνρέο πεξηκεηξηθά απηήο. Βπηβεβαηψζεθε ε αλαπαξαγσγή 7 εηδψλ πδξφβησλ 

πνπιηψλ, 2 είδε εξσδηψλ θαη ελφο είδνπο αξπαθηηθνχ εληφο ηεο ιίκλεο. 

 Σα ζεκαληηθφηεξα είδε ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ θσιηάδνπλ θαη αλαπαξάγνληαη 

ζηελ πεξηνρή είλαη ε ΐαιηφπαπηα, ν Πνξθπξνηζηθληάο θαη ν Καιακφθηξθνο. 

 Γηα ηελ ΐαιηφπαπηα εθηηκάηαη φηη αλαπαξάγνληαη 6 έσο 9 δεπγάξηα θαη γηα ηνλ 

Πνξθπξνηζηθληά 1 έσο 3 δεπγάξηα. 2 ελήιηθα ζειπθά Καιακφθηξθνπ εθηηκάηαη φηη 

αλαπαξάγνληαη εληφο ηνπ εθηεηακέλνπ θαιακψλα. 

 Δ θπξηφηεξε απεηιή γηα ηα αλαπαξαγφκελα είδε ηεο νξληζνπαλίδαο, αιιά θαη 

γηα ηα ππφινηπα πξνζηαηεπηέα ζηνηρεία, θαίλεηαη λα είλαη ε πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

λεξνχ εληφο ηεο ιίκλεο. 

 ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο LIFE- Stymfalia εθπνλήζεθε γηα πξψηε θνξά 

ρέδην Αηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ην νπνίν θαηαηέζεθε ζην ΤΠΒΝ 

ην 2014. 

2015: 1ε Βξεπλεηηθή Πηινηηθή Κνπή 

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1ε εξεπλεηηθή θνπή 12 

ζηξεκκάησλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζην ΐΏ ηκήκα ηεο ιίκλεο. θνπφο ήηαλ ε 

παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαιακηνχ θαη απφθξηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

ζηηο θνπέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νχησο ψζηε λα θαζνξηζζεί ε θαηάιιειε πεξηηξνπή 

ηεο θνπήο θαιακηψλα. 

 Βπλντθή ρξνληά γηα ην ζεκαληηθφ είδνο ηεο ιίκλεο, ηε βαιηφπαπηα. Μεγάινη 

πιεζπζκνί θαηαγξάθεθαλ άλνημε θαη θαινθαίξη (σο 55 άηνκα), ελψ ηνλ Οθηψβξην 

2015 μεπέξαζαλ ηα 150 άηνκα. 

 Λφγσ ηεο παξάλνκεο ππξθαγηάο πνπ θαηέθαςε ηε κηζή έθηαζε ηνπ 

θαιακηψλα ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2015 θαη ηεο ηδηαίηεξα βξνρεξήο άλνημεο, νη αλαινγίεο 

ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ λεξνχ πξνο επηθάλεηεο θαιακηψλα πνπ επηθξάηεζαλ ζηνλ 

πγξφηνπν ήηαλ ηδαληθέο: 50% θαιάκηα, 25% αλνηρηέο επηθάλεηεο λεξνχ, 25% 

πγξνιίβαδα. 
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2016: 2ε Βξεπλεηηθή Κνπή  

 Δ απνπζία νπνηαζδήπνηε δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ ηνπ πγξνηφπνπ ή ηεο 

ππεξπδαηηθήο βιάζηεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλνκβξία θαηά ηελ άλνημε- 

θαινθαίξη, νδήγεζε ζε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλαπαξαγφκελσλ εηδψλ. 

 Με ηε ρακειή ζηάζκε λεξνχ ηελ άλνημε θαη ηελ πιήξε απνμήξαλζε ην 

θαινθαίξη, πεξηζζφηεξν επεξεάζηεθαλ ηα εξσδηφκνξθα θαη ζθνπθνβνπηερηάξηα, 

πνπ θσιηάδνπλ ζηηο παξπθέο ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο λεξνχ θαη ιηγφηεξν νη 

πάπηεο θαη θαιαξίδεο. 

 Ο μεξφο πεξηθεξεηαθφο θαιακηψλαο επέηξεςε ζηνπο ρεξζαίνπο ζεξεπηέο 

(αγξηνγνχξνπλα, ηζαθάιηα, αιεπνχδεο) λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο θσιηέο, απγά θαη 

λενζζνχο ησλ πδξφβησλ εηδψλ. Ίρλε απφ ηηο δηαδξνκέο ησλ ζειαζηηθψλ ήηαλ 

θαλεξά ην θαινθαίξη αθφκα θαη ζην θέληξν ηεο ιίκλεο. 

 Δ 2ε εξεπλεηηθή θνπή 70 ζηξεκκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 

2016. Με ηελ θνπή δεκηνπξγήζεθαλ δίαπινη θαη αλνίγκαηα εληφο ηνπ θαιακψλα. 

Βθηηκάηαη φηη εθφζνλ ην εμειηζζφκελν πξφγξακκα θνπήο ηνπ θαιακηψλα ζπλερηζηεί  

απξφζθνπηα, ζα αλαζηξέςεη κεξηθψο ηελ αξλεηηθή θαηάζηαζε θαη ζα βνεζήζεη ηα 

είδε ζηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο. 

 Σνπνζέηεζε θαηαθπγίσλ λπρηεξίδσλ ζε ζέζεηο πεξηθεξεηαθά ηεο ιίκλεο. 

Βξγαζίεο πεδίνπ. 

2017: 3ε Βξεπλεηηθή Κνπή 

 Δ απφξξηςε αηηήκαηνο γηα ηα ήπηα ηερληθά έξγα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

ζηάζκεο ηεο ιίκλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλνκβξία, είρε σο απνηέιεζκα ην 2017 λα 

είλαη ρεηξφηεξε ρξνληά απφ ην 2016, κε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο λεθξψλ ςαξηψλ θαη 

αζπφλδπισλ ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ιίκλεο. 

 Υσξίο παξεκβάζεηο πδξνινγηθήο δηαρείξηζεο, ζεσξείηαη φηη νη πξννπηηθέο γηα 

ηα είδε πξνηεξαηφηεηαο είλαη δπζνίσλεο, παξά ηελ βειηίσζε πνπ ζα επέιζεη ζηνπο 

ρψξνπο ηξνθνιεςίαο απφ ην πξφγξακκα θνπήο. 

 Με ηελ 3ε εξεπλεηηθή θνπή 150 ζηξεκκάησλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017, 

επεηεχρζε ν θαζαξηζκφο δηαχινπ θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηεο θνκκέλεο βηνκάδαο ζε 

ρσξάθη απφζεζεο. ηε λφηηα πεξηνρή δεκηνπξγήζεθαλ θαη 3 πξνζσξηλέο λεζίδεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο κε ηε ρξήζε θνκκέλνπ θαιακηνχ. 

 Τινπνίεζε έξγνπ κνλνπαηηνχ, εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαη θαηαζθεπή 

παξαηεξεηεξίνπ πνπιηψλ. 
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2018: 4ε Βξεπλεηηθή Κνπή 

 Τινπνηήζεθε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ 4εο εξεπλεηηθήο θνπήο θαιακηψλα 

ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 250 ζηξ. ην Μάξηην. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο 

ηέηαξηεο  εξεπλεηηθήο θνπήο, νη επηθάλεηεο πνπ θφπεθαλ απφ ην παξφλ πξφγξακκα, 

αλακέλεηαη φηη εθφζνλ θαηαθιπζζνχλ απφ λεξφ, ζα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο 

εθηάζεηο ειεχζεξσλ απφ βιάζηεζε ξερψλ λεξψλ γηα ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο 

ηεο νξληζνπαλίδαο, θαζψο θαη ηελ ηξνθνιεςία ησλ πδξφβησλ θαη παξπδάηησλ 

πηελψλ ηεο ιίκλεο. 

 Βξγαζίεο πεδίνπ πινπνηήζεθαλ ηνλ Ενχιην ηνπ 2018 γηα ηα είδε πνπιηψλ θαη 

ηηο λπρηεξίδεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηεο 

ΟΕΚΟΜ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Πάξλσλα, Μνχζηνπ, Μαηλάινπ & 

Μνλεκβαζίαο. 

Ώπφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 αλαπηχρζεθε ςεθηαθή εθαξκνγή γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ηεο Λίκλεο ηπκθαιίαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. Δ 

εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Λίκλεο 

ηπκθαιίαο θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, απφ 

ηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απφ ην 1972 κέρξη θαη 

ζήκεξα. 

1.1.2.3  Γεκνηηθή Δλφηεηα Φελενχ 

Δ Α.Β. Φελενχ είλαη κία απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο νξεηλέο Α.Β. ηνπ Ν. 

Κνξηλζίαο, ε νπνία εθηείλεηαη ζε έλα κεγίζηεο αηζζεηηθήο θαη νηθνινγηθήο αμίαο 

νξνπέδην ζηα λνηην-δπηηθά ηνπ Ν. Κνξηλζίαο, πεξηβαιιφκελν απφ δάζε κνλαδηθήο 

νκνξθηάο θαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Γήξεηαο, ηνπ Γεξνληείνπ, ηνπ ατηά, ηεο 

Νηνπξληνπβάλαο θαη ηνπ Υεικνχ. πλνξεχεη κε ηνπο λνκνχο Ώξθαδίαο θαη ΏραΎαο.  

Ο Αήκνο απνηειείηαη απφ ελλέα θνηλφηεηεο: Μνζηά, Μεζηλφ, Μάηη, Ώξραία 

Φελεφο (Καιχβηα), Γθνχξα, ηελφ, Φελεφο (πβίζηα), Παλφξακα (Φνληά) θαη Σαξζφ, 

κε έδξα ηεο Α.Β. ηε Γθνχξα. Έρεη έθηαζε 226,201 η. ρικ. θαη κφληκν πιεζπζκφ 1.342 

θαηνίθνπο (ΒΛΣΏΣ 2011). Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο πνηθίιεη, απφ ηα 715 κ. (Μάηη) 

έσο ηα 1.150 κ. (Σαξζφο) κε κέζν ζηαζκηθφ πςνκέηξνπ ηα 862 κ. Βθηφο απφ ηελ 

νκψλπκε αξραία πφιε, ζηα φξηα ηνπ δήκνπ ππάξρεη θαη ην ηζηνξηθφ κνλαζηήξη ηνπ 

Ώγίνπ Γεσξγίνπ, πάλσ απφ ηελ ηερλεηή ιίκλε «Αφμα». Σε ιίκλε θπθιψλνπλ ηα 

Ώξνάληα φξε θαη νη θνξπθέο ηεο Κπιιήλεο, ελψ ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρεη θαη ην 

Παιαηνκνλάζηεξν, ν ηψξα νλνκαδφκελνο, Άγηνο Φαλνχξηνο, ζηε κέζε ηεο ιίκλεο 

(εηθ. 10). 
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ηελ ζπλείδεζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ ιανχ έρεη εκπεδσζεί ε πεπνίζεζε φηη 

παξαδνζηαθνχο ρηίζηεο αλέδεημαλ κφλν νη πεξηνρέο ηεο  Γνξηπλίαο θαη ησλ 

Καιαβξχησλ. ΐαζχηεξε φκσο δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο δείρλεη φηη ρηίζηεο κε 

ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Μνξηά, 

έβγαηλαλ θαη απφ  ηα ρσξηά ηνπ Φελενχ: Καιχβηα (Ώξρ.Φελεφο),  Παλφξακα 

(Φνληάο), ΐίιηα, Γθνχξα, Σαξζφο θ.α. Γηα πξψηε θνξά πάλησο ζπλαληνχκε 

νξγαλσκέλα κπνπινχθηα ρηηζηψλ απφ ηελ πεξηνρή απηή ζηα ρξφληα ηεο 

Βζλεγεξζίαο. Σν καρφκελν έζλνο ηνπο ρξεζηκνπνίεζε επαλεηιεκκέλα ζηελ εθηέιεζε 

ζηξαηησηηθψλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ επαλαζηαηψλ (επηζθεπή θξνπξίσλ, 

νρχξσζε ζηξαηεγηθψλ δηαβάζεσλ θ.α.).  Αελ έρεη ζπιιερζεί ηζηνξηθφ πιηθφ γηα ηνπο 

καζηφξνπο απηνχο θαη ζπρλά ζηα δηάθνξα θαηάζηηρα πνπ ζψζεθαλ αλαθέξνληαη είηε 

κε ην βαθηηζηηθφ ηνπο φλνκα είηε απιψο σο κάζηνξεο. Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

πάλησο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ ρηηζηψλ ζηνλ Ώγψλα ηεο Ώλεμαξηεζίαο 

αθνξνχλ ηνπο κνξατηεο καζηφξνπο. 

Σν νξνπέδην ηνπ Φελενχ θνπβαιάεη ζηα ζπιάρλα ηνπ κεγάιν θνκκάηη ηεο 

Βιιεληθήο Μπζνινγίαο. Δ εχθνξε πεδηάδα αλέθαζελ, ην ρεηκψλα κεηαηξεπφηαλ ζε 

ιίκλε, κηαο θαη ηα χδαηα πνπ κεηέθεξαλ νη πνηακνί ιβηνο θαη Αφμαο, δελ έβξηζθαλ 

δηέμνδν ζηε ζάιαζζα. Δ πεδηάδα απνζπκθνξηδφηαλ κέζσ ησλ θαηαβνζξψλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ατηά.  
 

Δηθφλα 10. Ώξηζηεξά: Παλνξακηθή εηθφλα ηεο ηερλεηήο ιίκλεο Αφμα κε ην εθθιεζάθη ηνπ Ώγ. Φαλνπξίνπ 

ζηε κέζε.  Αεμηά: ην επηβιεηηθφ εθθιεζάθη ηνπ Ώγ. Φαλνπξίνπ. 

 

ην θέληξν ηνπ νξνπεδίνπ ππήξρε ζην παξειζφλ ιίκλε ε νπνία έρεη πιένλ 

απνμεξαλζεί θαη ηα λεξά ηεο πεξηνρήο απνρεηεχνληαη απφ ηξεηο θαηαβφζξεο πνπ 

θαηαιήγνπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζηηο πεγέο ηνπ πνηακνχ Λάδσλα (Δ άπνςε απηή 

εληζρχεηαη δηφηη απφ πεξηγξαθή ηνπ ηξάβσλα αλαθέξεηαη φηη φηαλ ηα βάξαζξα, ή 

δέξεζξα, ή βέξεζξα (θαηαβφζξεο) εκθξάζζνληαη, ε ιίκλε πιεκκπξίδεη θαη φηαλ 

απνθξάζζνληαη ε ιίκλε κελ ζκηθξχλεηαη, ηα χδαηα δε ηνπ Λάδσλνο εληζρχνληαη εηο 

ηνηνχηνλ βαζκφλ ψζηε λα ιάβεη ρψξαλ ε θαηάθιηζηο ηνπ ηεξνχ ηεο Οιπκπίαο ππφ ηνπ 

Ώιθεηνχ ππεξρεηιίζαληνο εθ ηεο πιεζκνλήο ησλ πδάησλ ηνπ Λάδσλνο). 
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Ώπφ ηε δεκηνπξγία ηεο ζηα παιαηά ρξφληα ε ιίκλε θαηαιάκβαλε νιφθιεξε ηελ 

πεδηάδα Φελενχ θαη ηα λεξά ηεο βξίζθνληαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζην χςνο ηεο 

γξακκήο πνπ δηαθξίλεηαη ζηηο πιαγηέο ησλ βνπλψλ ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θάκπνπ 

(ατηάο - θηπέδα). Γηα ηελ πξνρξηζηηαληθή πεξίνδν δελ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο 

γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ λεξψλ ηεο ιίκλεο. Καηά ηνπο πξψηνπο κεηαρξηζηηαληθνχο 

ρξφλνπο ε ιίκλε ήηαλ γεκάηε. Γηα ην κεηαμχ αξραίσλ θαη κέζσλ ρξφλσλ δηάζηεκα, 

ππάξρνπλ κφλνλ ελδείμεηο απφ ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 522 θαη 561 κ.Υ. θαη ηηο 

ηαπηφρξνλεο πιεκκχξεο ηεο γεο ηεο Οιπκπίαο απφ ηηο νπνίεο γίλνληαη ππνζέζεηο φηη 

θαηά ην δηάζηεκα απηφ ε ιίκλε γέκηζε θαη άδεηαζε πνιιέο θνξέο. ην δηάζηεκα 

κεηαμχ ηνπ 1806 θαη 1820 κ.Υ. ε ιίκλε ήηαλ άδεηα (Leake, Dodwell, Gel). Σν 1820 

έθξαμαλ εθ λένπ νη θαηαβφζξεο θαη ηνλ επφκελν ρξφλν κέρξη ην 1833 ηα λεξά 

αλέβεθαλ θαη ζθέπαζαλ ηελ πεδηάδα. Σν 1829 (ράξηεο Newmann θαη Partch) ε ιίκλε 

θέξεηαη λα έρεη βάζνο 40-50 κ. θαη έθηαζε 32 η. ρικ. Δ ιίκλε δηαηήξεζε ηελ έθηαζε 

κέρξη ηηο 17 Αεθεκβξίνπ 1833 πνπ άλνημαλ νη θαηαβφζξεο θαη ηα λεξά δηνρεηεχηεθαλ 

ζηηο πεγέο ηνπ Λάδσλα.  

 Σν 1834 επί ζσλνο έγηλαλ απνμεξαληηθά έξγα θαη ε πεδηάδα δηαηεξήζεθε 

έσο ην 1838 πνπ ε ιίκλε επαλαζρεκαηίζηεθε. Ώπφ ην 1880 θαη κεηά ηα λεξά άξρηζαλ 

λα θαηεβαίλνπλ. ηαλ ηα λεξά πεξηνξίζηεθαλ θνληά ζηηο θαηαβφζξεο, φιε ε πεξηνρή 

πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ βάιηνο κε ηηηέο ή βνχξια, άξρηζε λα απνζηξαγγίδεηαη θαη λα 

θαιιηεξγείηαη. Σειηθά ε πεξηνρή απνμεξάλζεθε νξηζηηθά ην 1926 κε έξγα πνπ έγηλαλ 

γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηνρέηεπζε ησλ λεξψλ κέζα απφ ηηο θαηαβφζξεο ηεο πεξηνρήο. 

Οη κχζνη ιέλε φηη ηα λεξά πνπ θαηαθιχδνπλ ην νξνπέδην ηα ππνδέρνληαη ηα 

βάξαζξα πνπ άλνημε ν Δξαθιήο ζηε Νφηηα πιεπξά ηνπ ιεθαλνπεδίνπ φηαλ 

θηινμελήζεθε απφ ηνπο Φελεάηεο, θπλεγεκέλνο απφ ηνλ Βπξπζζέα ηεο Σίξπλζαο. 

Βθηφο απφ ηα βάξαζξα, άλνημε θαη καθξχ απιάθη 50 ζηαδίσλ (10 ρικ.) κήθνπο γηα λα 

θεχγνπλ ηα λεξά θαη λα κελ πιεκκπξίδνπλ ηελ πεδηάδα. Φαίλεηαη φηη θαηά θαηξνχο κε 

δηάθνξεο θαηαθξεκλίζεηο ζην ππέδαθνο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαθνξέο θεξηψλ 

πιψλ, νη θαηαβφζξεο – ηα «βάξαζξα» - έθξαμαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα 

πιεκκχξαο ζην θάκπν. 

Σν νξνπέδην ηνπ Φελενχ (εηθ. 11) απνηειεί κηα θιεηζηή πεδηάδα, ζπλνιηθήο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο 47,1 ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο 

νξεηλνχο φγθνπο Υεικνχ–Νηνπξληνπβάλαο, Κπιιήλεο, Οιίγπξηνπ–ατηά.  
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Δηθφλα 11. Σν νξνπέδην ηνπ Φελενχ φπνπ παξάγνληαη ηα θεκηζκέλα πξντφληα «Φαζφιηα-

ΐαλίιηεο» θαη «Φάβα Φελενχ» απφ ιαζνχξη. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηιάδαο ηνπ Φελενχ θαιιηεξγείηαη κε ζηηεξά, 

φζπξηα («Φαζφιηα – ΐαλίιηεο Φελενχ» θαη «Φάβα Φελενχ» απφ ιαζνχξη), θεπεπηηθά 

(παηάηα) θαη νπσξνθφξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ πνιιέο θαξπδηέο. Πξψηνη νη 

Φελεάηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα φζπξηα σο ηξνθή ηνπο.  Καηά ηε κπζνινγηθή 

παξάδνζε, ηα φζπξηα είλαη ηα δψξα ηεο ζεάο Αήκεηξαο πξνο ηνπο Φελεάηεο, επεηδή 

ηε θηινμέλεζαλ ζηνλ ηφπν ηνπο, φηαλ εθείλε αλαδεηνχζε ηελ θφξε ηεο Πεξζεθφλε, 

θιεκκέλε απφ ηνλ Πινχησλα πνπ πξνζπαζνχζε λα ηε θπγαδεχζεη δηα κέζνπ ησλ 

βαξάζξσλ ηεο ιίκλεο Φελενχ ζην βαζίιεην ηνπ Κάησ Κφζκνπ.  

ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ηα «αγξνηηθά πξντφληα πνηφηεηαο» θαηνρπξψλνληαη 

κε εηδηθή ζήκαλζε σο πξντφληα ΠΟΠ (Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο) ή ΠΓΔ (Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο).  Δ Βιιάδα έρεη 

θαηνρπξψζεη 9 φζπξηα κε ηέηνηα ζήκαλζε. ηηο 24.05.2012 θαηαρσξήζεθε ε 

νλνκαζία «Φαζφιηα – ΐαλίιηεο Φελενχ» ζην κεηξψν ΠΟΠ-ΠΓΒ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο, ελψ ζηηο 19.05.2015 κε απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ 

Παξαγσγηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο  εγθξίζεθε ην αίηεκα γηα θαηαρψξηζε ηεο νλνκαζίαο 

«Φάβα Φελενχ» ζην Βλσζηαθφ κεηξψν ησλ ΠΟΠ-ΠΓΒ. Δ έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα φζπξηα εληφο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαιιηέξγεηαο ηεο 

Αεκνηηθήο Βλφηεηαο Φελενχ, αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 440 ζηξέκκαηα. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ηρλειαζηκφηεηα ηεξείηαη Μεηξψν θαιιηεξγεηψλ απφ ηελ Έλσζε 

Ώγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Κηάηνπ, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη θάζε ρξφλν.     

Σν 1997 ΐνξεηνδπηηθά ηεο Ώξραίαο Φελενχ θαηαζθεπάζηεθε ην αξδεπηηθφ 

θξάγκα «Φελενχ» γηα λα αξδεχζεη ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ νξεηλνχ ιεθαλνπεδίνπ. Σν 

βαζχηεξν ζεκείν ηεο ιίκλεο «Αφμα» πνπ ζρεκαηίζηεθε, είλαη 70κ. ελψ ε 

ρσξεηηθφηεηά ηεο είλαη 5.000.000 κ3 θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή κειέηε πξνβιέπεηαη 

λα αξδεχζεη 11.000 ζηξέκκαηα ζην ΐνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 
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Ο βαζηθφο νηθνλνκηθφο θιάδνο ηεο πεξηνρήο είλαη ν πξσηνγελήο (γεσξγία, 

θηελνηξνθία) ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα δπλακηθή παξνπζία εκθαλίδεη θαη ν ηξηηνγελήο 

ηνκέαο (εκπφξην, ηνπξηζκφο). 

Ώπμεκέλε επηζθεςηκφηεηα ζηελ πεξηνρή παξαηεξείηαη ηα ζαββαηνθχξηαθα ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη νη ηνπξίζηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηηο νκνξθηέο, 

ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ, ηελ θηινμελία ησλ θαηνίθσλ θαη παξάιιεια λα γεπηνχλ 

ηα ηνπηθά εδέζκαηα. 

Δ Α.Β. Φελενχ θαηαηάζζεηαη ζηηο γσληαθέο- κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο (ΐνξεηνδπηηθή Ώξθαδία θαη Απηηθή Ώξγνιίδα) αιιά θαη ησλ νξεηλψλ 

πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο.  

Δ πξφζβαζε ηεο πεξηνρήο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηα θέληξα θαη ηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή κε κεξηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν, ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ηεο ράξαμεο, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο 

έιιεηςεο ζπζηεκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηακέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ιακβαλνκέλνπ 

ππ‟ φςε θαη ηνπ νξεηλνχ ηεο ραξαθηήξα.  

Δ θχξηα νδηθή ζχλδεζε είλαη κέζσ ηνπ Κηάηνπ θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ 

Αεξβελίνπ κε ηελ Βζληθή νδφ Κνξίλζνπ – Παηξψλ. Αχν άιιεο ελδηαθέξνπζεο θαη 

ζεκαληηθέο νδηθέο ζπλδέζεηο ηεο πεξηνρήο είλαη πξνο λφην κε ην Λεβίδη – Σξίπνιε θαη 

πξνο Απζκάο κε ηελ Ώλαηνιηθή νξεηλή ΏραΎα ( Λπθνχξηα, Κιεηηνξία). 

Παξά ηηο νδηθέο δπζθνιίεο ε ζέζε ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθφ 

φγθν ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη κε βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ην εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο θαη νκνξθηάο θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηέο 

ηεο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ επξχηεξν νξεηλφ ρψξν ηνπ Ννκνχ, ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο (Απηηθή νξεηλή ΏραΎα) ζηνλ 

νπνίν εληάζζεηαη. 

Δ Α.Β. Φελενχ είλαη έλα αθαηέξγαζην δηακάληη ζπάληαο νκνξθηάο, 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη θπζηθνχ πινχηνπ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ην έληνλν 

αλάγιπθν θαη ην πινχζην πδαηηθφ δπλακηθφ θαη γίλνληαη έκπξαθηεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αλάδεημε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ψζηε λα ιάκςεη ηφζν ζε παλειιαδηθφ φζν θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

 

11..22  ΔΔηημμοογγρρααφφιικκάά  ΔΔεεδδοομμέένναα,,  ΕΕξξέέλλιιξξηη  &&  ύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ΠΠλληηθθυυσσμμοούύ    

11..22..11    ΓΓεεννιικκάά  ΔΔηημμοογγρρααφφιικκάά  ΔΔεεδδοομμέένναα 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 599,039 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα 

θαη ζπλνιηθφ κφληκν πιεζπζκφ 22.794 θαηνίθνπο (Ώπνγξαθή ΒΛΣΏΣ 2011). Δ έδξα 
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ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ είλαη ζηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ ελψ ν Αήκνο πεξηιακβάλεη ηηο 

Αεκνηηθέο ελφηεηεο ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ.  

Ο πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ απνηειεί ην 15,64% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Ννκνχ Κνξηλζίαο  ην 3,88% ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ην 0,21% ηεο ρψξαο.  

Ώλαιπηηθά ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ θαη ε κεηαβνιή ηνπ αλά Αεκνηηθή 

Βλφηεηα  θαη αλά θνηλφηεηα  θαηαλέκεηαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(πίλ.2), βάζεη ηεο απνγξαθήο πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2011 απφ ηελ 

ΒΛΣΏΣ ΄ απηφλ θαίλεηαη θαη ε κεγάιε κείσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο ηεο 

Α.Β. Φελενχ.  

 

Πίλαθαο 2. Μφληκνο πιεζπζκφο, θαη κεηαβνιή αλά Αεκνηηθή Βλφηεηα θαη αλά θνηλφηεηα, ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

Ώπνγξαθή πιεζπζκνχ 2001 & 2011. Πεγή: ΒΛΣΏΣ  Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Γ.Δ.   /  Κνηλφηεηεο 

Μφληκνο 

πιεζπζκφο 

2001 

Μφληκνο 

πιεζπζκφο 

2011 

Μεηαβνιή 

2001-2011 

   

Κηάηνπ  9.655 9.812 +1,63% 

ΐειίλαο  201 136 -32,34% 

Γνλνχζαο  254 157 -38,19% 

Αηκεληνχ  633 523 -17,38% 

Κάησ Αηκεληνχ  953 1.245 +30,64% 

Κιεκεληίνπ  301 352 +16,94% 

Κξπνλεξίνπ 938 868 -7,46% 

 Λαιηψηε  400 372 -7% 

Μεγάινπ ΐάιηνπ  491 417 -15,07% 

Μηθξνχ ΐάιηνπ  347 235 -32,28% 

Μνπιθίνπ  1.347 1.426 +5,86% 

Μπνδηθψλ  293 249 -15,02% 

Παξαδεηζίνπ  134 100 -25,37% 

Παζίνπ  1.069 1.298 +21,42% 

ηθπψλνο  954 1.185 +24,21% 

νπιίνπ  434 434 0% 

Σηηάλεο  250 216 -13,6% 

Γ.Δ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 18.654 19.025 +1,95% 
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Καιιηάλσλ  149 174 +16,78% 

Ώζπξνθάκπνπ 181 211 +16,57% 

Αξνζνπεγήο 84 65 -22,62% 

Καηζαξίνπ 522 497 -4,79% 

Καζηαλέαο 267 214 -19,85% 

Κεθαιαξίνπ 320 251 -21,56% 

Κπιιήλεο  117 114 -2,56% 

Λαχθαο 350 362 +3,43% 

ηπκθαιίαο  173 184 +6,36% 

Φαξίνπ 367 355 -3,27% 

Γ.Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ 2.530 2.427 -4,07% 

Γθνχξαο  424 231 -45,52% 

Ώξραίαο Φελενχ 312 276 -11,54% 

Κάησ Σαξζνχ 23 29 +26,09% 

Μαηίνπ 302 194 -35,76% 

Μεζηλνχ 327 227 -30,58% 

Μνζηάο 245 172 -29,80% 

Παλνξάκαηνο  140 67 -52,14% 

ηελνχ 102 59 -42,16% 

Φελενχ 144 87 -39,58% 

Γ.Δ. ΦΔΝΔΟΤ 2.019 1.342 -33,53% 

ΓΖΜΟ ΗΚΤΧΝΗΧΝ 23.203 22.794 -1,76% 

 

Δ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο 

ην ρψξν θαη κεηξά ηελ αλαινγία ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο πξνο ηε ζπλνιηθή 

έθηαζε ηεο πεξηνρήο. Πεξηγξάθεη, δειαδή, ην πφζν ππθλνθαηνηθεκέλε ή 

αξαηνθαηνηθεκέλε είλαη ε θάζε θνηλφηεηα, Αεκνηηθή Βλφηεηα, Ννκφο ή Πεξηθέξεηα.  

ηηο Α.Β. ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 111, 12 θαη 6 

άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν αληίζηνηρα ελψ ζηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή ηνπ 

2001 ήηαλ 109, 12 θαη 9 άηνκα αληίζηνηρα. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ησλ 

Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ ηπκθαιίαο θαη Φελενχ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ ηνπ Αήκνπ.  



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

40 

 

πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη φηη ν Αήκνο ηθπσλίσλ είλαη  

αξαηνθαηνηθεκέλνο (38 άηνκα / ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν). πγθξηηηθά ν Ννκφο 

Κνξηλζίαο εκθαλίδεη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ αλά ηεηξαγσληθφ 

ρηιηφκεηξν (63 άηνκα / ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν), ελψ ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

παξνπζηάδεη ζρεδφλ ηζφπνζε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε κε απηή ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ (37 άηνκα / ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν).  

 

11..22..22    ΔΔηημμοογγρρααφφιικκήή  ΕΕξξέέλλιιξξηη 

Δ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ζπγθεληξψλεη πιεζπζκφ 22.794 άηνκα, 

θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο ΒΛΣΏΣ ην 2011, έλαληη 23.203 ην 2001 θαη 

23.541 ην 1991.  Δ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα κεηψλεηαη απφ 39,30 άηνκα ην 1991 ζε 

38,73 ην 2001 θαη ζε 38.05 άηνκα /η.ρικ. ην 2011 (πίλαθαο 3). 

 

 Πίλαθαο 3. Μεηαβνιή πιεζπζκνχ  θαη  πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα απφ 1991 έσο 2011. Βπεμεξγαζία: 

Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Πεξηνρέο 

Μφληκνο πιεζπζκφο 
Έθηαζε 

η.ρικ 

Πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα 

1991 2001 2011  1991 2001 2011 

Αήκνο ηθπσλίσλ 23.541 23.203 22.794 599.039 39,30 38,73 38.05 

Ννκφο ΚνξηλζΕαο 141.823 144.527 145.082 2.295,426 61,79 62,96 63,20 

Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ 607.428 597.622 577.903 15.507,250 39,17 38,54 37,27 

 

 Καηά ηε δεθαεηία 2001-2011, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ παξνπζίαζε 

αχμεζε θαηά 1,95%, ηεο Α.Β. ηπκθαιίαο  κείσζε θαηά 4,07%, θαη ηεο Α.Β. Φελενχ 

ζεκαληηθή κείσζε θαηά 33,53%, (πίλαθ. 4 θαη  γξαθήκαηα 1 & 2). Ο Ννκφο Κνξηλζίαο 

παξνπζηάδεη νξηαθή αχμεζε 0,38%  ελψ  ε πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ε ρψξα 

κείσζε  ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαηά 3,3% θαη 1,09% αληίζηνηρα (πίλαθαο 4). 

 

Πίλαθαο 4. Αεκνγξαθηθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ ησλ Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ θαη ηνπ 

Αήκνπ ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Πεξηνρή Μφληκνο 
πιεζπζκφο 

2001 

Μφληκνο 
πιεζπζκφο 

2011 

Μεηαβνιή 
Πιεζπζκνχ 

Α.Β. ηθπσλίσλ 18.654 19.025 +1,95% 

Α.Β. ηπκθαιίαο 2.530 2.427 -4.07% 

Α.Β. Φελενχ 2.019 1.342 -33,53% 
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Γ. ηθπσλίσλ 23.203 22.794 -1.76% 

Ννκφο Κνξηλζίαο 144.527 145.082 +0,38% 

Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ 

597.622 577.903 -3,3% 

χλνιν ρψξαο 10.934.097 10.816.286 -1,09% 

   

                  

Γξάθεκα 1. Πιεζπζκηαθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ ησλ Α.Β. ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαηά ηε δεθαεηία 

2001-2011. Πεγή: ΒΛΣΏΣ  2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

     

Γξάθεκα 2. Πιεζπζκηαθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαηά ηε δεθαεηία 2001-

2011. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

 

Ώπφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο ην δεκνγξαθηθφ είλαη ίζσο ην θπξηφηεξν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή ηνπ Φελενχ ζήκεξα. Ώπφ ηα δηαζέζηκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη εκθαλήο ε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε πνπ έρεη ζπληειεζηεί 

ηελ ηειεπηαία 10εηία ζηε Α.Β. Φελενχ. Ώπφ 2.019 άηνκα ην 2001, ν πιεζπζκφο ηεο 

πεξηνρήο έπεζε ζηνπο 1.342 ην 2011 (ΒΛΣΏΣ 2011). Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε 

θνηλσληθνχο ιφγνπο (ζρνιηθή-εμσζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, θνηλσληθφ θαη 
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πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, εξγαζία) θαη ζε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (εηζφδεκα, 

δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο). 

Δ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο απνγξαθέο 2001 & 2011 παξνπζηάδεηαη ζηα 

γξαθήκαηα 3 θαη 4 πνπ αθνινπζνχλ. Παξαηεξνχκε φηη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θαηνίθνπο ζπγθεληξψλεη ε Α.Β. ηθπσλίσλ.  

 

   

  Γξάθεκα 3 & 4.  Καηαλνκή πιεζπζκνχ αλά Α.Β. θαηά ηα έηε 2001 θαη 2011. Πεγή: ΒΛΣΏΣ  2011. 

Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

   

Θα πξέπεη λα παξαηεξεζεί ηέινο, φηη ν πιεζπζκφο παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (επνρηθφο πιεζπζκφο) ηφζν ζηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο 

(Κηάην, Αηκεληφ, Κάησ Αηκεληφ) ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο θαη παξαζεξηζηηθήο θίλεζεο, 

φζν θαη ζηνπο νηθηζκνχο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ παξαιηαθή δψλε. 

 

11..22..33    ΔΔηημμοογγρρααφφιικκήή  ύύννθθεεσσηη  

11..22..33..11    ΑΑππφφιιππηηαα  ΓΓεεκκννγγξξααθθηηθθάά  ΜΜεεγγέέζζεε  θθααηη  ΠΠννζζννζζηηάά 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 5) δείρλεη ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

Αήκνπ ηθπσλίσλ θαηά θχιν θαη ειηθηαθή νκάδα. 

 

Πίλαθαο 5. Μφληκνο πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011 επεμεξγαζία Α. 

ηθπσλίσλ.  

Μφληκνο 
Πιεζπζκφο  

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ χλνιν 

 Γ. Δ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

Άξξελεο 992 925 1.086 1.385 1.368 1.212 1.048 871 506 9.393 

Θήιεηο 873 861 1.020 1.351 1.432 1.307 1.072 1.040 676 9.632 
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Γ. Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

Άξξελεο 92 89 182 210 161 174 152 147 103 1.310 

Θήιεηο 78 97 139 132 140 132 123 154 122 1.117 

Γ.Δ. ΦΔΝΔΟΤ 

Άξξελεο 43 57 92 84 108 78 87 99 76 724 

Θήιεηο 46 58 60 72 78 71 75 101 57 618 

ΓΖΜΟ ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

Ώκθνηέξσλ 
Φχισλ 

2.124 2.087 2.579 3.234 3.287 2.974 2.557 2.412 1.540 22.794 

Άξξελεο 1.127 1.071 1.360 1.679 1.637 1.464 1.287 1.117 685 11.427 

Θήιεηο 997 1.016 1.219 1.555 1.650 1.510 1.270 1.295 855 11.367 

 

 

Δ αλάιπζε ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πιεζπζκηαθή δηάξζξσζε θαη δπλακηθή κηαο πεξηνρήο. 

Οη θχξηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ είλαη ν παξαγσγηθφο (ειηθηαθέο νκάδεο 20  

– 29 εηψλ, 30 – 39 εηψλ, 40 – 49 εηψλ 50 – 59 εηψλ θαη 60 - 69) θαη ν κε 

παξαγσγηθφο πιεζπζκφο (ειηθηαθέο νκάδεο 0 – 9 εηψλ, 10 – 19 εηψλ, 70 – 79   θαη 

80+ εηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ζην  Αήκν αληηζηνηρνχλ ηζφπνζα πνζνζηά αλδξψλ 

50,13% θαη γπλαηθψλ 49,87%.  

Έηζη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απνγξαθήο ηνπ 2011 (κφληκνο πιεζπζκφο) ην 

πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ αλήθνπλ ζε παξαγσγηθφ πιεζπζκφ αλέξρεηαη ζην 

64,18% ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, πνζνζηφ πνπ ζπγθιίλεη ηφζν κε ην 

αληίζηνηρν ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο (64,4%) φζν θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

(63,28%). Ο παηδηθφο πιεζπζκφο (0 – 9) αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην 9,32% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ, ν εθεβηθφο απφ ην 9,16%  ελψ ε ηξίηε ειηθία 

μεπεξλά ην 17% (17,34%) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 

απηφ ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο (15,91%) αιιά κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ (18,1%). Καηά ζπλέπεηα ν κε παξαγσγηθφο πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ αλέξρεηαη ζην 35,82%  ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ.  

 ζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011 απηή απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα 5 θαη ηνλ πίλαθα 6. Παξαθνινπζψληαο ην 

γξάθεκα θαη ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ είλαη 
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έγγακνη, ήηνη 12.092 άηνκα.  Οη άγακνη 8.288  είλαη ζηελ ακέζσο επφκελε ζέζε. 

Βπίζεο 1.840 άηνκα είλαη ρήξνη θαη 574 δηαδεπγκέλνη. πσο δηαπηζηψλεηαη, ε 

θαηάζηαζε είλαη ζρεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε κεηαμχ ησλ Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ.  

 

 

Γξάθεκα 5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ.     

  

   

Πίλαθαο 6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 
ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣ. ΤΜΜ. 

ΒΓΓΏΜΟΕ 12.092 53,05% 

ΏΓΏΜΟΕ 8.288 36,36% 

ΥΔΡΟΕ 1.840 8,07% 

ΑΕΏΓΒΤΓΜΒΝΟΕ 574 2,52% 

ΤΝΟΛΟ Γ.Δ. 22.794 100% 

 

 

11..22..33..22    ΠΠππξξαακκίίδδεεοο  ΖΖιιηηθθηηψψλλ 

Καηαζθεπάδνληαο ηα δηαγξάκκαηα ησλ ειηθηαθψλ ππξακίδσλ γηα ηηο 

πιεζπζκηαθέο ζπλζέζεηο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο, ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Βιιάδνο θαη ζπγθξίλνληαο ην δηάγξακκα ηεο 

ππξακίδαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ κε ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα γηα 

ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο 

Βιιάδνο παξαηεξείηαη φηη ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην Αήκν είλαη αλαινγηθά 

ζρεδφλ παλνκνηφηππε κε ηελ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην Ννκφ, ζηελ Πεξηθέξεηα 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

45 

 

θαη ζηε Υψξα κε ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο 30-39, 40-49 θαη 50-59 νη 

πνιππιεζέζηεξεο,  φπσο παξαηεξήζεθε θαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ είλαη έλαο ψξηκνο πιεζπζκφο, ν 

νπνίνο φκσο δελ αλαλεψλεηαη επαξθψο, αθνχ ν πιεζπζκφο ησλ ειηθηψλ 0 – 9 θαη 10 

– 19 είλαη κηθξφηεξνο. Ώπφ ηελ παξαηήξεζε απηή πξνθχπηεη φηη ζην κέιινλ κπνξεί 

λα ππάξμεη πξννδεπηηθά, ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ηάζεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ππέξ-πιεζψξα αηφκσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα 

πγεηνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξνληίδα (γξαθήκαηα 6, 7, 8 & 9). 

 

 

Γξάθεκα 6. Ππξακίδα ειηθηψλ Γήκνπ ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011 επεμεξγαζία Α. ηθπσλίσλ. 

 

 

Γξάθεκα 7. Ππξακίδα ειηθηψλ Ννκνχ Κνξηλζίαο. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011 επεμεξγαζία Α. ηθπσλίσλ. 
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Γξάθεκα 8. Ππξακίδα ειηθηψλ Πεξηθ. Πεινπνλλήζνπ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011 επεμεξγαζία Α. 

ηθπσλίσλ. 

 

 
 

Γξάθεκα 9. Ππξακίδα ειηθηψλ Διιάδαο. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011 επεμεξγαζία Α. ηθπσλίσλ. 

 

  

  

11..22..33..33    ΓΓεεκκννγγξξααθθηηθθννίί  ΓΓεείίθθηηεεοο 

ηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

βαζηθνί δεκνγξαθηθνί δείθηεο φπσο ν δείθηεο γήξαλζεο, ν δείθηεο θνηλσληθήο 

επηβάξπλζεο ή εμάξηεζεο θαη ν δείθηεο αληηθαηάζηαζεο παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ. 

Οη δείθηεο πξνζκεηξνχλ κηα δεκνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά, έλα δεκνγξαθηθφ θαηλφκελν 

βάζεη ελφο ιφγνπ. Ο ιφγνο απηφο εθθξάδεηαη ζπλήζσο επί ηνηο 0/0 ή ηνηο 0/00. 

Ο δείθηεο γήξαλζεο γηα ην Αήκν ηθπσλίσλ (πιεζ. 65+ / πιεζ. 0-14) αγγίδεη 

ην 1,76  (176%) ελψ ν δείθηεο θνηλσληθήο επηβάξπλζεο ή εμάξηεζεο (πιεζ.0-14 + 

65+ /πιεζ. 15-64)  ην 0,57  (57%). 
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Ο δείθηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ (πιεζ. ειηθηψλ 15–

24 / πιεζ.ειηθηψλ 55–64) γηα ηνπ Αήκν ηθπσλίσλ βξίζθεηαη ζην 0,75  (75%) δειαδή 

γηα θάζε 100 άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ππάξρνπλ 75 άηνκα πνπ ζα 

εηζέιζνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ο παξαθάησ πίλαθαο (7) καο δείρλεη ηηο 

αλαινγίεο ησλ δεηθηψλ γήξαλζεο, εμάξηεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ, ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο, ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 7. Αεκνγξαθηθνί δείθηεο. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

 

Δ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ 

πληειεζηή πκκεηνρήο (QL). ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαη πεξηέρνπλ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπκκεηνρήο (QL) ησλ πιεζπζκψλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαη ηελ 

αληηπαξαβνιή ηνπο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ ππφινηπν 

Ννκφ Κνξηλζίαο, ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ηε Υψξα θαηαδεηθλχεηαη φηη: 

1. Οη ειηθηαθέο νκάδεο 0 - 14 έηε, 25 - 39 έηε θαη 55 – 64 ππέξ-

εθπξνζσπνχληαη αλαινγηθά ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ (ρεηηθφο 

πληειεζηήο πκκεηνρήο QL > 1), ζε ζρέζε κε ηελ εθπξνζψπεζε ηνπο ζην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (πίλαθαο 8). 

2. Οη ειηθηαθέο νκάδεο 55 – 64 έηε, 65 + έηε ππέξ-εθπξνζσπνχληαη 

αλαινγηθά ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ (ρεηηθφο πληειεζηήο 

πκκεηνρήο QL > 1), ζε ζρέζε κε ηελ εθπξνζψπεζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (πίλαθαο 9). 

 

Πίλαθαο 8. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ Πεξηθέξεηα. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011 Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Οκάδεο 
ειηθηψλ  

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65+ 

Πεξηνρή 

Γείθηεο 

γήξαλζεο 

Γείθηεο 

Δμάξηεζεο 

Γείθηεο 

αληηθαηάζηαζεο 

Γ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 
176% 57% 75% 

Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 
158% 55% 78% 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
186% 58% 80% 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 
151% 52% 92% 
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Αήκνο 1,03 0,96 1,02 0,99 1,03 0,97 

Πεξηθέξεηα 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 

 

Πίλαθαο 9. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ Βιιάδα. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011 Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Οκάδεο 
ειηθηψλ  

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65+ 

Αήκνο 0,97 0,87 0,94 0,99 1,06 1,13 

Υψξα 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 

 

 

*Ο Σπληειεζηήο Σπκκεηνρήο (QL) θαηαδεηθλύεη ηελ αλαινγία ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη θάπνηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ κηαο ρσξηθήο κνλάδνο Α ζε ζρέζε κε ηελ αλαινγία ησλ ίδησλ 

δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ κηαο κεγαιύηεξεο ρσξηθήο κνλάδνο Β ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ε ρσξηθή κνλάδα Α. 

Η αλάιπζε ηνπ Σπληειεζηή Σπκκεηνρήο (QL) ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ αλά ειηθηαθή 

νκάδα ζε κηα ρσξηθή κνλάδα Α, θαηαδεηθλύεη ηελ εθπξνζώπεζε, όζνλ αθνξά ην κέγεζνο, απηήο ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο, ζην ζύλνιν ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Α, ζε ζρέζε κε ηελ εθπξνζώπεζε θαη πάιη όζνλ αθνξά ην κέγεζνο, 

ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ κηαο επξύηεξεο ρσξηθήο κνλάδνο Β, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ε Α. Τηκή ηνπ Σπληειεζηή Σπκκεηνρήο κεγαιύηεξε ηεο κνλάδνο (QL > 1) ππνδεηθλύεη ππέξ-

εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο όπνπ ε ηηκή απηή εκθαλίδεηαη, ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθήο κνλάδνο πνπ εμεηάδεηαη.  

  

11..33    ΚΚοοιιννωωννιικκοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ΔΔεεδδοομμέένναα  

11..33..11    ΜΜοορρφφωωττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, φπσο 

θαηαγξάθεθε απφ ηελ Ώπνγξαθή 2011 ηεο ΒΛΣΏΣ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 9 

πνπ αθνινπζεί. Παξαηεξείηαη φηη  ζρεδφλ  ην 1/3 ηνπ  πιεζπζκνχ 33% δηαζέηεη 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, 15% δηαζέηεη βαζηθή, ζρεδφλ ην 1/4 πεξίπνπ 24% είλαη 

απφθνηηνη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ  (κέζεο εθπαίδεπζεο)  αιιά θαη έλα 4% πνπ 

εγθαηέιεηςε ην δεκνηηθφ αιιά γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε. Σν πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ θαηέρεη θάπνην δίπισκα κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή αλψηεξεο ή αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ζε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν αληηζηνηρεί ζρεδφλ ζην 15%  

ηνπ ζπλφινπ   ελψ ην πνζνζηφ αλαιθάβεησλ θπκαίλεηαη ιίγν θάησ απφ 2%  (1,92)  

(γξάθ. 10). 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη, νη Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ ζε ζρέζε κε ηελ Α.Β. 

ηθπσλίσλ κέρξη ηελ βαζκίδα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, ηα πνζνζηά είλαη 

παλνκνηφηππα. Ώπφ ηελ βαζκίδα ηεο Μέζεο Βθπαίδεπζεο θαη πάλσ ηα πνζνζηά 

αιιάδνπλ κε ηε Α.Β. ηθπσλίσλ λα θαηέρεη θαη ζρεδφλ δηπιάζηα πνζνζηά απφ ηηο 
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άιιεο δχν Α.Β. Σν αληίζηξνθν αθξηβψο ηζρχεη γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο. Οη Α.Β. 

ηπκθαιίαο θαη Φελενχ θαηέρνπλ ζρεδφλ δηπιάζηα πνζνζηά απφ ηελ Α.Β.  

ηθπσλίσλ.  

 

Γξάθεκα  10. Πνζνζηηαία θαηαλνκή πιεζπζκνχ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο ζην Αήκν ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 

2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ.  

 

 

  

  

11..33..22  ΑΑππαασσχχόόλληησσηη  ––  ΑΑννεερργγίίαα 

 Ο Οηθνλνκηθά Βλεξγφο Πιεζπζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ αλέξρεηαη ζε 

9.611 άηνκα πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 42%. ζνλ αθνξά ηνλ θαηακεξηζκφ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ Αήκνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  ζπγθεληξψλεηαη ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ  

8.022 άηνκα, ελψ αθνινπζνχλ ε Α.Β. ηπκθαιίαο κε 1.072 άηνκα θαη ε Α.Β. Φελενχ 

κε 517 άηνκα ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (πίλαθαο 10 & γξάθεκα 11). 
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Πίλαθαο 10. Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Πεξηνρή 
Οηθνλνκηθά Βλεξγφο 

Πιεζπζκφο 

% επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Α.Β. 

Α.Β. ΕΚΤΧΝΕΧΝ 8.022 42,17% 

Α.Β. ΣΤΜΦΏΛΕΏ 1.072 44,17% 

Α.Β. ΦΒΝΒΟΤ 517 38,53% 

ΑΔΜΟ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 9.611 42,16% 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΕΝΘΕΏ 59.875 41,27% 

ΠΒΡΕΦ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ 233.993 42,40% 

 

        

  

ΓΓξξάάθθεεκκαα  1111.  Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

 

 ζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 ηεο ΒΛ.ΣΏΣ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 11  θαη ζην γξάθεκα 12, ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

θπκαίλνληαη ζην 16,05% γηα ηνλ ζπλνιηθφ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ. 
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Πίλαθαο 11. χλζεζε απαζρφιεζεο αλεξγίαο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ησλ Α.Β. 

θαη ζπγθεληξσηηθά ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία: Αήκνο 

ηθπσλίσλ. 

Καηάζηαζε 

Ώπαζρφιεζεο 

Οηθνλνκηθά 
Βλεξγνχ 

Πιεζπζκνχ 

Ώπαζρνινχ
κελνη 

% 
Ώπαζρνινχκε

λνη 

 
Άλεξγνη % Άλεξγνη 

Α.Β. ΕΚΤΧΝΕΧΝ 8.022 6.666 83,10% 1.356 16,90% 

Α.Β. ΣΤΜΦΏΛΕΏ 1.072 938 87,50% 134 12,50% 

Α.Β. ΦΒΝΒΟΤ 517 464 89,75% 53 10,25% 

ΑΔΜΟ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 9.611 8.068 83,95% 1.543 16,05% 
 

 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην Ννκφ Κνξηλζίαο είλαη 17,40% ελψ γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 15,91%.  

Χο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ ηνπ Αήκνπ νη άλεξγνη άλδξεο 

απνηεινχλ ην 57,81% θαη νη άλεξγεο γπλαίθεο ην 42,19% (γξάθεκα 12). 

 
Γξάθεκα 12. χλζεζε απαζρφιεζεο – αλεξγίαο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία Αήκνο ηθπσλίσλ. 

 

Σα αίηηα δεκηνπξγίαο αλεξγίαο είλαη πνιιά θαη πνηθίια.  Οη λένη ζηξέθνληαλ 

πξνο αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θαη σο εθ ηνχηνπ παξαηεξήζεθε ην 

θαηλφκελν ηεο αζηπθηιίαο ζηα αζηηθά θέληξα ηνπ λνκνχ, πνπ σο νηθνλνκηθά θαη 

εκπνξηθά θέληξα  ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο θαιχςνπλ ζην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο. Δ εγθαηάζηαζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, ε εληεηλφκελε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηε ηνπηθή παξαγσγή, θαίλεηαη λα εξκελεχνπλ έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αλεξγίαο. Δ αλεξγία δηνγθψζεθε ιφγσ ηνπ φηη ε δήηεζε ήηαλ 

κεγάιε θαη ε πξνζθνξά κηθξή, φρη κφλν ζην επίπεδν ηνπ Αήκνπ αιιά θαη νιφθιεξεο 

ηεο ρψξαο, θαζψο ζ‟ απηήλ ζπλέβαιε θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 2009 έσο θαη 

ζήκεξα. 

 Βηδηθά γηα ην λνκφ Κνξηλζίαο, ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα θαζψο ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο, απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ θπξίσο ζε εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. 

  Δ αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, πξνέξρεηαη απφ ηηο εμαγσγέο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, βαζηθά ηεο νπιηαλίλαο θαη ηεο Κνξηλζηαθήο ηαθίδαο, θχξηα 

θαιιηεξγήζηκα πξντφληα ζην λνκφ, θαη ηεο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, 

εμαηηίαο επελδχζεσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 

2000. ΐέβαηα ε πηψζε πνπ παξαηεξείηαη απφ ην 2009 θαη κεηά αληαλαθιά ην θαχιν 

θχθιν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νπνία έρεη κπεη ε ρψξα θαη παξνπζηάδεηαη ζην  

γξάθεκα 13 ην νπνίν απεηθνλίδεη ην θαηά θεθαιή αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ζηνλ 

Ννκφ Κνξηλζίαο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

 

 

Γξάθεκα 13. Καηά θεθαιή αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ. Πεγή ΒΛΣΏΣ Βπεμεξγαζία Αήκνο 

ηθπσλίσλ.  

 

 Σν Ώ.Β.Π. (Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ) είλαη έλα κέγεζνο πνπ καο 

πιεξνθνξεί γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο ρψξαο. Μεηξά ην βηνηηθφ επίπεδν. κσο 
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παξά ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηά ηνπ παξνπζηάδεη αηέιεηεο θαη αδπλακίεο, νη 

νπνίεο νθείινληαη ζε πνιιέο αηηίεο.  Σν 2001 ν λνκφο Κνξηλζίαο δηέζεηε θαηά θεθαιή 

Ώ.Β.Π. 12.919 επξψ ην νπνίν ζεκείσζε δηαδνρηθέο απμήζεηο κέρξη ην αλψηεξν 

ζεκείν ηνπ ην 2008 πνπ ήηαλ 18.011 επξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 39,4%. Ώπφ ην 

2009 έσο ην 2016 ζεκείσζε κείσζε θαηά 3.443 επξψ  ή 20,3% (πίλαθαο 12). 

 

 

               Πίλαθαο 12.Καηά θεθαιή αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ. ε ηξέρνπζεο ηηκέο επξψ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Πξνζσξηλά ζηνηρεία. 
εκείσζε: Υξεζηκνπνηήζεθε ν ππνινγηδφκελνο πιεζπζκφο ζηηο 30/6 θάζε έηνπο, 
εθηηκεκέλνο βάζε ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ 2011. Πεγή ΒΛΣΏΣ 
 

 

 Ώπφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, πξνθχπηνπλ ηα εμήο θπξίσο φζνλ αθνξά ην λνκφ 

Κνξηλζίαο. 

 Δ ζηαζεξή αχμεζε ηνπ Ώ.Β.Π. απφ ην 2000 θ‟ εληεχζελ κέρξη θαη ηελ έλαξμε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2009, έρεη δηπιή ηνπιάρηζηνλ εξκελεία: θαηαξρήλ ηελ 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ κέζνπ κεληαίνπ κηζζνχ θπξίσο ζην Αεκφζην ηνκέα θαη 

ιηγφηεξν ζηνλ ηδησηηθφ, πνπ αληαλαθιά κηα επεθηαηηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηε 

Έηε χλνιν ρψξαο Πεινπφλλεζνο Κνξηλζία 

2000 13.071 10.889 12.211 

2001 14.011 11.687 12.919 

2002 14.994 12.322 12.998 

2003 16.371 13.198 13.902 

2004 17.683 13.842 14.275 

2005 18.134 14.281 14.615 

2006 19.769 15.588 15.679 

2007 21.061 16.715 16.810 

2008 21.845 17.224 18.011 

2009 21.386 16.862 16.944 

2010 20.324 16.009 15.843 

2011* 18.643 14.942 14.770 

2012* 17.311 14.066 14.081 

2013* 16.475 13.390 13.291 

2014* 16.402 13.291 12.671 

2015* 16.381 13.449 12.875 

2016* 16.378 13.579 13.501 

2017* 16.757 13.903 13.542 
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δήηεζε πνπ αθνινχζεζε ε Κεληξηθή Αηνίθεζε, ρσξίο φκσο λα ζηεξίδεηαη ζε 

αληίζηνηρα κεγέζε παξαγσγήο. 

 Δ δεχηεξε εξκελεία έρεη λα θάλεη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ  

δαλεηζκνχ, κε ηελ απνθιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

επεθηαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Μεγάιν κέξνο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ δηνρεηεχζεθαλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θάζε είδνπο 

δεκηνπξγψληαο ή απμάλνληαο αληίζηνηρα εηζνδήκαηα 

. 

11..33..33  ΛΛοοιιππάά  κκοοιιννωωννιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

ε φηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ θαηνηθηψλ, φπσο δηαπηζηψλεηαη ην 2011 

ζην ζχλνιν ηνπ Αήκνπ ππάξρνπλ 15.095 θηίξηα, απφ ηα νπνία νη κνλνθαηνηθίεο είλαη 

8.685 (58%)  ελψ άιινο ηχπνο (δηπινθαηνηθία, πνιπθαηνηθία, θηίξην πνπ ε θχξηα 

ρξήζε ηνπ δελ είλαη θαηνηθία) είλαη 6.410 (42%). Δ κεγάιε πιεηνςεθία έρεη 3 δσκάηηα 

(34%), ελψ αθνινπζνχλ νη θαηνηθίεο κε 4 δσκάηηα (24%) θαη 2 δσκάηηα (18%).  ηηο 

Αεκνηηθέο Βλφηεηεο ε θαηαλνκή είλαη παξφκνηα, κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο λα 

είλαη 3 δσκαηίσλ (γξάθεκα 14 ).  

 

 
Γξάθεκα  14. Ώξηζκφο  θαηνηθηψλ αλά αξηζκφ δσκαηίσλ. Πεγή ΒΛΣΏΣ Βπεμεξγαζία Α. ηθπσλίσλ.  

 

 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Ώπνγξαθή (2011), ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαηαγξάθνληαη  8.037 λνηθνθπξηά πνπ αξηζκνχλ 

22.627 κέιε. Σα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά εκθαλίδνληαη λα έρνπλ 2 κέιε (28,75%)  θαη 
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αθνινπζνχλ κε  πνιχ κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο  κε 3 κέιε (20,30%)  κε 1 κέινο 

(20,01%)  θαη κε 4 κέιε (19,25%)  φπσο δείρλεη θαη ην δηάγξακκα θαη ν πίλαθαο ζηε 

ζπλέρεηα. ε γεληθέο γξακκέο, ηα πνζνζηά ζηελ πεξηνρή ζπκβαδίδνπλ  κε απηά ηεο 

Π.Β. Κνξηλζίαο  θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (πίλαθαο 13  & γξάθεκα 15 ).  

 

 
 

ΑΔΜΟ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 
ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ 

ΒΝΟΣΔΣΏ ΚΟΡΕΝΘΕΏ 
ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ 

ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ 

Ννηθνθπξηά κε 1 κέινο 20,01% 20,38% 23,12% 

Ννηθνθπξηά κε 2 κέιε 28,75% 29,65% 30,98% 

Ννηθνθπξηά κε 3 κέιε 20,30% 20,58% 19,29% 

Ννηθνθπξηά κε 4 κέιε 19,25% 18,93% 17,11% 

Ννηθνθπξηά κε 5 κέιε 6,64% 6,46% 5,97% 

Ννηθνθ. κε 6 κέιε & άλσ 5,05% 4% 3,53% 

Πίλαθαο 13. Πνζνζηηαία θαηαλνκή λνηθνθπξηψλ θαη κέιε απηψλ. Πεγή ΒΛΣΏΣ Βπεμεξγαζία 

Αήκνο ηθπσλίσλ. 
 

 

 
Γξάθεκα 15.  Πνζνζηηαία θαηαλνκή λνηθνθπξηψλ θαη κέιε απηψλ. Πεγή ΒΛΣΏΣ Βπεμεξγαζία 

Αήκνο ηθπσλίσλ. 
. 

 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

56 

 

11..33..44  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΔΔιιάάρρθθρρωωσσηη  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς 

Ώλαιχνληαο ηελ απαζρφιεζε θαηά ηνκείο παξαγσγήο, φπσο θαίλεηαη ζηα 

γξαθήκαηα 16 θαη 17 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλ. 14), ηνπ νπνίνπ 

ηα ζηνηρεία αληινχληαη απφ ηελ Ώπνγξαθή ηνπ 2011 ηεο ΒΛΣΏΣ, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ 

απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή  θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ο ηξηηνγελήο απνξξνθά ην 

50,4% (4.069 άηνκα) ελψ ν πξσηνγελήο ηνκέαο 33,7% (2.724 άηνκα) Ώπφ ηελ άιιε 

ν δεπηεξνγελήο ζπγθεληξψλεη 15,8%  (1.275 άηνκα) . ηηο Α.Β. ηπκθαιίαο θαη 

Φελενχ ην ζπληξηπηηθφ θνκκάηη ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα κε ηα πνζνζηά λα θηάλνπλ ζην 65,3% θαη 61% αληηζηνίρσο. 

Ώληίζεηα ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηξηηνγελή 

ηνκέα (55%). 

 

Πίλαθαο 14. Ώπαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ησλ Α.Β. θαη ζπγθεληξσηηθά ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011.   Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ.  

Πεξηνρή  
Πξσηνγελήο 

ηνκέαο 

Αεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

Σξηηνγελήο 

ηνκέαο 

Α.Β. ΕΚΤΧΝΕΧΝ 1.828 1.169 3.669 

Α.Β. ΣΤΜΦΏΛΕΏ 613 71 254 

Α.Β. ΦΒΝΒΟΤ  283 35 146 

ΑΔΜΟ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2.724 1.275 4.069 

 

 

        

Γξάθεκα 16. Ώπαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ζηηο Α.Β. θαη ζην Αήκν ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 

2011.  Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ.  
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Γξάθεκα 17. Πνζνζηηαία απαζρφιεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην Αήκν ηθπσλίσλ. Πεγή: 

ΒΛΣΏΣ 2011.  Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

 

Σέινο απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζην Αήκν 

ηθπσλίσλ (αιιά θαη μερσξηζηά ζηηο 3 Α.Β. ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ) ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη πάξα πνιχ 

ρακειφ κε ηα πνζνζηά λα θηάλνπλ κφιηο ζην 7,56% θαη 7,54% ζηηο Α.Β. Φελενχ θαη 

ηπκθαιίαο, ελψ ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ θαη ζπλνιηθά ζην Αήκν ηθπσλίσλ ηα πνζνζηά 

είλαη ζαθψο θαιχηεξα (17,54% θαη 15,80% αληίζηνηρα).   

Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ ζπκκεηνρήο (QL) ηνπ Αήκνπ, 

φζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε θαηά ηνκείο παξαγσγήο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηε Υψξα πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Λακβάλνληαο σο βάζε ζχγθξηζεο ηελ απαζρφιεζε ζηελ επξχηεξε 

νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ε απαζρφιεζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ 

Αήκνπ ηθπσλίσλ εμεηδηθεχεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (γεσξγία) κε ηελ 

ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ ζπληειεζηή ζπκκεηνρήο λα δηακνξθψλεηαη ζε QL=1,3172 

(πίλαθ15).  ΐιέπνληαο ηνπο πίλαθεο κε ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, παξαηεξείηαη φηη 

ε ζπκκεηνρή ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηνπ Αήκνπ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ 

νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο, 33,7% έλαληη 25,6% αληηζηνίρσο (πίλαθαο 16 & 17). 

 Λακβάλνληαο σο βάζε ζχγθξηζεο ηελ απαζρφιεζε ζηελ εζληθή νηθνλνκία 

ηεο Υψξαο θαη πάιη ε απαζρφιεζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ 

εμεηδηθεχεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (γεσξγία) κε ηελ ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπληειεζηή ζπκκεηνρήο λα δηακνξθψλεηαη ζε QL=3,3827 (πίλαθ. 18). 
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Πίλαθαο 15. Ώπαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ηνπ Αήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Υψξαο. Πεγή: 

ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Απαζρφιεζε Καηά 
Σνκέα Παξαγσγήο 

Πξσηνγελήο 
ηνκέαο 

Γεπηεξνγελήο 
ηνκέαο 

Σξηηνγελήο 
ηνκέαο 

χλνιν 

Αήκνο  2.724 1.275 4.069 8.068 

Πεξηθέξεηα  50.439 31.775 114.547 196.761 

Υψξα 372.209 636.556 2.718.868 3.727.633 
 

 

Πίλαθαο 16. Πνζνζηηαία απαζρφιεζε θαηά ηνκέα παξαγσγήο ηνπ Αήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο 

ρψξαο. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ.  

Απαζρφιεζε Καηά 
Σνκέα Παξαγσγήο 

Πξσηνγελήο 
ηνκέαο 

Γεπηεξνγελήο 
ηνκέαο 

Σξηηνγελήο 
ηνκέαο 

χλνιν 

Αήκνο  33,76% 15,80% 50,44% 100% 

Πεξηθέξεηα  25,63% 16,15% 58,22% 100% 

Υψξα 9,98% 17,08% 72.94% 100% 
 

 

 

Πίλαθαο 17. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ηεο απαζρφιεζεο ζην Αήκν ηθπσλίσλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ Πεξηθέξεηα. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

πληειεζηήο 
ζπκκεηνρήο QL 

Πξσηνγελήο 
ηνκέαο 

Γεπηεξνγελήο 
ηνκέαο 

Σξηηνγελήο 
ηνκέαο 

Αήκνο ηθπσλίσλ 1,3172 0,9789 0,8663 
 

 

 

Πίλαθαο 18. πληειεζηέο ζπκκεηνρήο ηεο απαζρφιεζεο ζην Αήκν ηθπσλίσλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηε ρψξα. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011.  Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

πληειεζηήο 
ζπκκεηνρήο QL 

Πξσηνγελήο 
ηνκέαο 

Γεπηεξνγελήο 
ηνκέαο 

Σξηηνγελήο 
ηνκέαο 

Αήκνο ηθπσλίσλ 3,3827 0,9256 0,6914 
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Ώπφ ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο 

ζπκκεηέρεη ζηελ νηθνλνκία ηνπ Αήκνπ κε ζρεδφλ ηξηπιάζην πνζνζηφ απφ φζν 

ζπκκεηέρεη ζηελ νηθνλνκία ηεο Υψξαο, 33,7% έλαληη 9,98% αληηζηνίρσο. 

 

* Η ρξήζε ηνπ Σπληειεζηή Σπκκεηνρήο (QL) κπνξεί όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα πην εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνύ. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν Σπληειεζηήο Σπκκεηνρήο (QL) θαηαδεηθλύεη ηελ αλαινγία ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη θάπνηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ κηαο ρσξηθήο κνλάδνο Α ζε ζρέζε κε ηελ αλαινγία 

ησλ ίδησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ κηαο κεγαιύηεξεο ρσξηθήο κνλάδνο Β 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ρσξηθή κνλάδα Α. 

Η αλάιπζε ηνπ Σπληειεζηή Σπκκεηνρήο (QL) ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ απαζρόιεζε αλά ηνκέα παξαγσγήο ζε 

κηα ρσξηθή κνλάδα Α, θαηαδεηθλύεη ηελ εμεηδίθεπζε, όζνλ αθνξά ηελ απαζρόιεζε, ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απηήο ηεο 

ρσξηθήο κνλάδνο, ζε ζρέζε κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη πάιη όζνλ αθνξά ηελ απαζρόιεζε, ηεο νηθνλνκίαο κηαο επξύηεξεο 

ρσξηθήο κνλάδνο Β, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε Α. Τηκή ηνπ Σπληειεζηή Σπκκεηνρήο κεγαιύηεξε ηεο κνλάδνο (QL > 

1) ππνδεηθλύεη εμεηδίθεπζε όζνλ αθνξά ηελ απαζρόιεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα παξαγσγήο όπνπ απηή 

εκθαλίδεηαη, σο πξνο ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

 

 Ππωηογενήρ ηομέαρ 

 Ο παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ 

πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ιηγφηεξν ζηνλ δεπηεξνγελή. Δ 

πξσηνγελήο παξαγσγή αθνξά αγαζά πνπ πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ απφ ηε θχζε 

δειαδή γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία, δαζνπνλία, ζήξα, κεηαιιεία. Εδηαίηεξα ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ζηελ Βιιάδα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Ώλακθηζβήηεηα απνηεινχζε πάληα έλα δπλακηθφ δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. Έηνο ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο 

ραξαθηεξίζηεθε ην 1981 κε ηελ έληαμε ηεο Βιιάδαο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε (Β.Β.). 

Ώλακθηζβήηεηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αγξνηψλ, θαηέρεη γλψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα αξδεχζεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, ηηο 

νπνίεο έρεη απνθηήζεη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηελ ζπλερή αζρνιία. Έλα άιιν 

πνζνζηφ αγξνηψλ θαηέρεη γλψζεηο πνπ ηνπ έρνπλ κεηαδνζεί απφ ζηφκα ζε ζηφκα, 

απφ αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαλ πνιιά ρξφληα κε ηηο θαιιηέξγεηεο θαη κφλν θάπνην 

πνζνζηφ κφλν ησλ αγξνηψλ γλσξίδεη εκπεξηζηαησκέλα ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ ζπληεινχληαη θαη αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ αξδεχζεσλ. Κάπνηνη απφ απηνχο 

έρνπλ ζπνπδέο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελψ άιινη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη κειεηήζεη 

πνιχ ην αληηθείκελν αζρνιίαο ηνπο. 

 Οη θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηνπ Αήκνπ καο είλαη ζηα πεδηλά θαη εκηνξεηλά: 

Ώκπεινεηδή (επηηξαπέδηα – νηλνπνηήζηκα), βεξίθνθα, ειηέο, εζπεξηδνεηδή (ιεκφληα – 
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πνξηνθάιηα)  θαη ζηα νξεηλά: θεπεπηηθά, κεινεηδή, ζηηεξά, φζπξηα, αξσκαηηθά θπηά, 

αθξφδπα (θαξπδηέο – ακχγδαια – θαζηαληέο), θεξάζηα. 

ηε Α.Β. ηθπσλίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ αζρνιείηαη κε ηε 

γεσξγία. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο εκθαλίδεη ηδηαίηεξε δπλακηθή ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππφινηπν λνκφ, ηφζν ζην πνζνζηφ εθκεράληζεο ηεο γεσξγίαο φζν θαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ επελδχζεσλ. 

Παξαδνζηαθά ε πεξηνρή ηνπ Κηάηνπ θαη ηδηαίηεξα ην πεδηλφ ηκήκα ηνπ Αήκνπ 

παξνπζίαδε κεγάιε ειαζηηθφηεηα ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηψλ, αλάινγα κε ηηο 

επηηαγέο ηεο αγνξάο, θπξίσο ιφγσ ηεο γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ηεο άξδεπζεο. Ώπηφ νδεγνχζε ζε ζπλερή ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ θαη ζε παξαγσγή 

πξντφλησλ κε κεγάιε δήηεζε. Έηζη ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα έρνπλ ππάξμεη 

δηαζηήκαηα θαιιηέξγεηαο εζπεξηδνεηδψλ ζε κεγάιε έθηαζε, νπσξνθφξσλ, 

θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο, ζνπιηαλίλαο θιπ. Σε ηειεπηαία δεθαπεληαεηία παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηεο έθηαζεο ακπεινεηδψλ θαη θπξίσο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ εηο βάξνο ησλ 

δελδξσδψλ θαη ησλ εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ.  

Σα βαζηθά πξντφληα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαηά ζεηξά νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο είλαη 

ηα θάησζη: 

 νπιηαλίλα – ακπέιηα 

 Βζπεξηδνεηδή 

 ΐεξίθνθα 

 Βιηέο 

 Οπσξνθεπεπηηθά 

 Καξχδηα- ακχγδαια 

 Γαιαθηνθνκηθά 

 Κξέαο 

 Παηάηα 

Ώπηφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη ε ζηξνθή, πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ζε πην νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ζαθψο θηιηθφηεξα πξνο ην 

πεξηβάιινλ φπσο ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαιιηεξγεηψλ γηα ηε 

ζνπιηαλίλα θαη νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Αελ είλαη ηπραίν φηη κέζα ζε κηα πεληαεηία 

παξαηεξήζεθε αικαηψδεο αχμεζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη κάιηζηα ζε 

δχζθνιεο θαιιηέξγεηεο φπσο ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα, ηα βεξίθνθα θαη ηα αριάδηα κε 

απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ. Οη 

θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαηηέξσο ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ηεο ζνπιηαλίλαο 

κπνξνχλ αθελφο λα πξνβιεζνχλ ζε εηδηθά θαηαλαισηηθά θνηλά θαη αθεηέξνπ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπζθεπαζία θαη πξνψζεζε ζηε 

εζληθή θαη δηεζλή αγνξά) πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. 
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Ώπφ ηα 19.948 ζηξέκκαηα θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο, ηα 11.677 ζηξέκκαηα 

θαιχπηνπλ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ηα 7.739 ζηξέκκαηα ακπέιηα / ζηαθηδάκπεια 

θαη ηα 532 ζηξ. ινηπέο θαιιηέξγεηεο (θεπεπηηθά, θηελνηξνθηθά γηα δσνηξνθέο, ζηηεξά 

θαη φζπξηα) (ζηνηρεία Έλσζεο Ώγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Κηάηνπ ΒΏ). Τπφ ηελ 

αηγίδα ηεο Έλσζεο έρεη ζπζηαζεί θαη νκάδα παξαγσγψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε νκάδα ζηαθηδνπαξαγσγψλ. ηνλ Αήκν   ππάξρνπλ 

λνκηθά θαηνρπξσκέλα πξνζηαηεπκέλα πξντφληα. Πξντφληα ΠΓΒ ηνπ Αήκνπ είλαη ηα 

Φαζφιηα ΐαλίιηεο Φελενχ θαη ε Φάβα Φελενχ. 

Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, 

ζηηο πεξηνρέο ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ πνπ θαιιηεξγείηαη επηηξαπέδηα ζνπιηαλίλα θαη 

δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο φπσο βεξηθνθηέο θαη εζπεξηδνεηδή. Έηζη, ελψ ζην ζχλνιν 

ηεο Α.Β. νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 47% ηεο ζπλνιηθήο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, ην πνζνζηφ απηφ θηάλεη πεξίπνπ ζην 60%  ζην Κηάην, ζην 

86% ζην Κάησ Αηκεληφ θαη ζην 99% ζην Αηκεληφ. Οη ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε αχμεζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ, κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη ε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε δελδξψδεηο θαη επηηξαπέδηα ζηαθχιηα. 

ηε Α.Β. ηθπσλίσλ, εθηφο απφ ην Φξάγκα ηνπ Ώζσπνχ, ππάξρεη ην 

Ώξδεπηηθφ ΐειίλαο, πνπ αξδεχεη  πεξίπνπ 2.000 ζηξ. γεο  κε νπσξνθεπεπηηθά, 

νπσξνθφξα θαη ζηηεξά ελψ ηα αξδεπηηθά έξγα έρνπλ νινθιεξσζεί ζην Κιεκέληη 

(θαιχπηνπλ πεξίπνπ 5.000 ζηξ. κε ακπέιηα θαη νπσξνθεπεπηηθά, εθ ησλ νπνίσλ γηα 

ηα 3.500 ζηξ. έρεη γίλεη αλαδαζκφο) θαη ζην Κξπνλέξη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 

νινθιήξσζεο. Ώξδεπηηθά ππάξρνπλ αθφκε ζην Πάζην (πεξίπνπ 1.100 ζηξ.), ζηελ 

Ώξθνχδα Μνπιθίνπ (πεξίπνπ 680 ζηξ.) θαη ζην αλαηνιηθφ Αηκεληφ (πεξίπνπ 1.060 

ζηξ.). 

Δ ηνπηθή νηθνλνκία ζηε Α.Β. ηεο ηπκθαιίαο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία, δαζνθνκία). ΐαζίδεηαη ζηηο νηθνγελεηαθέο 

κηθξέο κηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο, κε παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ην θαζεζηψο ηεο 

απηάξθεηαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο. Σα εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία ραξαθηεξίδνληαη πιένλ ζεκαληηθά. 

Οη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ππάγνληαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο : 

Αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο: Βίλαη νη θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο. 

Καηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 45% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ (5.307 ζηξέκ.). Σα 

βαζηθά πξντφληα είλαη ζηηάξη, αξαβφζηηνο, θξηζάξη θαη βξψκε, ηξηθχιιη, βίθνο θ.α. 
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Ακπεινθαιιηέξγεηεο: Βίλαη νη δεχηεξεο ζε κέγεζνο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο. 

Σα βαζηθά πξντφληα είλαη ε θνξηλζηαθή ζηαθίδα θαη άκπεινη νηλνπαξαγσγήο (ζρεδφλ 

ην 95% ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ πνηθηιία «Ώεγησξγίηηθα» θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε 

δψλε Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Ώλσηέξαο Πνηφηεηαο «Νεκέαο», ζηηο θνηλφηεηεο 

Ώζπξνθάκπνπ, Φαξίνπ θαη Κεθαιαξίνπ). Καηαιακβάλνπλ ην 28%  (3.394 ζηξέκ.) ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο. 

Γελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο: Καηαιακβάλνπλ ην 18% (2.176 ζηξέκ.) ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Απλακηθφηεξεο είλαη νη θαιιηέξγεηεο Καξπδηάο (1.005 

ζηξέκ.) θαη Μειηάο (215 ζηξέκ.), πνπ επλννχληαη απφ ην θιίκα θαη ηε κνξθνινγία ηνπ 

εδάθνπο. 

Κεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο: Καηαιακβάλνπλ κφιηο ην 9%  (1.112 ζηξέκ.) ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Σν θχξην θεπεπηηθφ πξντφλ είλαη ε ηνκάηα. Οη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο δελ επλννχλ ηε δεκηνπξγία ζεξκνθεπίσλ. Ώμηφινγεο απφ άπνςε πνηφηεηαο 

είλαη θαη νη «παηάηεο ηεο ηπκθαιίαο». 

Κηελνηξνθία: Δ θηελνηξνθία απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο.  

 Ώπφ πιεπξάο εκπνξίαο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνλ θχξην ιφγν έρνπλ ηα 

αηγνπξφβαηα (νηθφζηηα ή θνπαδηάξηθα). Οη ρνίξνη θαη ηα βννεηδή απεπζχλνληαη 

θπξίσο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

 Οη παξαγσγέο θξέαηνο θαη γάιαθηνο ραξαθηεξίδνληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο. 

 εκαληηθή είλαη επίζεο ε παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπηθφ πξντφλ είλαη ε «Φέηα ηπκθαιίαο». Γεληθά ε επεμεξγαζία θαη 

ζπγθέληξσζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ ηεο 

αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 Δ κειηζζνθνκία επίζεο, ράξε ζηελ πινχζηα ρισξίδα ηεο πεξηνρήο, 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Δ ζεκεξηλή παξαγσγή εηεζίσο  

ζεσξείηαη ζρεηηθά ρακειή. 

Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ε ηνπηθή 

θηελνηξνθία έρεη ζεζκνζεηεζεί ν Πξφηππνο ΐνζθφηνπνο ηεο Γήξεηαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα δηνηθεηηθά φξηα  θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

(Κεθαιάξη, Καιιηάλνη, Καζηαληά, Αξνζνπεγή, ηπκθαιία θαη Κπιιήλε). 

Γαζνθνκία: Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ δαζαξρείνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη 

θακία πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ. 

Δ κφλε εθκεηάιιεπζε πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ε πινηνκία θχξηα θαπζφμπισλ, γηα ηηο 

αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 
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ΐαζηθή θαηεχζπλζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηεο ηπκθαιίαο 

απνηειεί ε αλαδηάξζξσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε κηα ζεηξά 

κέηξσλ φπσο: ηε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο γεσξγηθήο γεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ εγγείσλ βειηηψζεσλ), ηελ 

αλαδηάξζξσζε γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε έκθαζε ζηηο πθηζηάκελεο απνδνηηθέο θαη 

ζε λέεο θαιιηέξγεηεο (βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θ.ι.π.),  ηε 

βειηίσζε θηελνηξνθηθψλ ππνδνκψλ θαη δηαρείξηζε βνζθνηφπσλ, ηελ εζηαπιηζκέλε 

θαη εληαηηθή θηελνηξνθία, ηελ πιεζπζκηαθή βειηίσζε ησλ δψσλ (αηγνπξφβαηα), ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ηελ 

νξγαλσκέλε εθκεηάιιεπζε ηεο δηαζέζηκεο μπιείαο (γηα ηελ ηνπηθή νηθνδνκή, γηα 

άιιεο εκπνξηθέο ρξήζεηο). ξηκεο κειέηεο έρνπλ γίλεη γηα ην αξδεπηηθφ Λαχθαο, 

ηπκθαιίαο (Κπιιήλε – Φάξη – Καιιηάλνη) θαη Κεθαιαξίνπ. 

Δ θηελνηξνθία θαη ζπγθεθξηκέλα ε αηγνπξνβαηνηξνθία ραξαθηεξίδεη ηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο νξεηλήο ΑΒ  Φελενχ κε ζεκαληηθή αχμεζε ζην δσηθφ 

θεθάιαην ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ηα βννεηδή αθνινπζνχλ ηα ρνηξνεηδή 

θαη έπνληαη ηα αηγνπξφβαηα. 

ηελ πεξηνρή, νη πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο απμάλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε 

δηάλνημε γεσηξήζεσλ ελψ γηα άξδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα επηθαλεηαθά λεξά 

ησλ πνηακψλ (ιβηνο) θαη ησλ πεγψλ. 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Α.Β. Φελενχ είλαη 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη αγξαλαπαχζεηο.  Οη πεξηζζφηεξεο θαιιηεξγνχκελεο 

εθηάζεηο βξίζθνληαη ζηελ θνηλφηεηα Γθνχξαο θαη ζηελ θνηλφηεηα Ώξραίαο Φελενχ. 

ηε δεθαεηία 1991-2000 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ εηήζησλ  

θαη  κείσζε ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Φελενχ θαιιηεξγνχληαη: 

Αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο: αξαβφζηηνο, ηξηθχιιη, θξηζάξη, ζηηάξη, βξψκε, 

ιαζνχξη θηελνηξνθηθφ θαη γηα θαξπφ θ.α. Βίλαη νη θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ζε 

πνζνζηφ 60% (1.528 ζηξέκκαηα). Μάιηζηα απφ ηε θαιιηέξγεηα ιαζνπξηνχ ζην Φελεφ 

θπθινθνξεί ζην εκπφξην ε θεκηζκέλε «Φάβα Φελενχ». 

Κεπεπηηθά: θαζφιηα, ηνκάηεο θαη παηάηεο ζε πνζνζηφ 20% (514 ζηξέκκαηα) 

επί ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο. ηελ θνηλφηεηα Μεζηλνχ ππάξρνπλ 

πηζηνπνηεκέλεο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο απφ θξεκκχδη, ζθφξδν, παηάηα, ηνκάηα θαη 

δηάθνξα άιια θεπεπηηθά. 

Γελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο: θαξπδηέο. Καηαιακβάλνπλ ην 20% ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο (492 ζηξέκκαηα) ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΒΏ.  
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ε φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηεο Α.Β. Φελενχ, κφλν ην 10% ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηδηνθαηαλάισζε, ελψ ην 90% πξννξίδεηαη γηα 

πψιεζε ζε εκπφξνπο.   

 

 

 

Πίλαθαο 19. Καιιηέξγεηεο ζηηο ΑΒ ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ,  

ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΒ Β 

ΣΡΒΜΜΏΣΏ ΕΚΤΧΝΕΧΝ ΣΤΜΦΏΛΕΏ ΦΒΝΒΟΤ 

ΒΛΕΒ 9.520 886  

ΒΠΕΣΡΏΠ. ΣΏΦΤΛΕΏ 4.235 325  

ΟΕΝΟΠΟΕΔΕΜΏ ΣΏΦΤΛΕΏ 659 1.480 4 

ΣΏΦΕΑΏ 2.845 1.589  

ΒΠΒΡΕΑΟΒΕΑΔ 713 22  

ΚΏΡΤΑΕΒ 52 1.005 485 

ΚΔΠΒΤΣΕΚΏ 331 1.112 75 

ΚΣΔΝΟΣΡΟΦΕΚΏ ΓΕΏ 

ΓΧΟΣΡΟΦΒ 
106 2.942 1.028 

ΜΔΛΟΒΕΑΔ 164 215 7 

ΟΠΡΕΏ 31 31 439 

ΠΤΡΔΝΟΚΏΡΠΏ 1.228 48  

ΕΣΕΡΏ 64 2.365 500 

 

Δ θηελνηξνθία θαη ζπγθεθξηκέλα ε αηγνπξνβαηνηξνθία ραξαθηεξίδεη εμίζνπ 

ηελ νηθνλνκία ηεο Α.Β. Φελενχ. 

Σελ πεξίνδν 1991 έσο 2000 παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά 11% θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ 

θαηά 20%, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δεκηνπξγήζεθαλ κνλάδεο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο. 

ζνλ αθνξά ζηα βννεηδή θαη γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ππήξμε 

ηξηπιαζηαζκφο ησλ κηθηψλ κνλάδσλ θαη πεληαπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ησλ εθζπγρξνληζκφ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζχγρξνλσλ 

κνλάδσλ βννεηδψλ. 

Δ εκπνξία ησλ ακλνεξηθίσλ θαη γεληθά ησλ δψλησλ δψσλ γίλεηαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ρνλδξεκπφξνπο θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ ζε ηδηψηεο. 
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εκαληηθή αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη νη ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο, αθνχ ν 

αξηζκφο ηνπο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε. 

ήκεξα ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη  λένη θηελνηξφθνη ελψ ζπλάκα 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά ζρέδηα βειηίσζεο. 

Δ πεξηνρή δηαζέηεη πςειήο πνηφηεηαο ηνπηθά πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο ΠΟΠ ή ΠΓΒ, απφ ην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο. Σν πην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θνξηλζηαθή ζηαθίδα, ελψ ε πεξηνρή παξάγεη θάβα θαη 

θαζφιηα-βαλίιηεο Φελενχ (πίλαθαο 20).  

 

Πίλαθαο 20: Καηάινγνο πξντφλησλ ΠΓΒ. 

Ώ/Ώ ΠΡΟΨΟΝ ΟΝΟΜΏΕΏ 

ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ 

ΏΝΏΓΝΧΡΕΔ 

ΠΟΠ ή ΠΓΒ 

ΑΔΜΟΕΒΤΜΒΝΒ  ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΒ 

ΟΠΡΕΏ 

1 Φαζφιηα - ΐαλίιηεο Φελενχ ΠΓΒ 
Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Β.Β C273/2011 

Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο E.E. 134/2012 

2 Φάβα Φελενχ ΠΓΒ 
Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Β.Β. 245/2016 

Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Β.Β. 164/2016 

 

Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο 

Χο «νλνκαζία πξνέιεπζεο» λνείηαη ε νλνκαζία πνπ ηαπηνπνηεί έλα πξντφλ: 

α) ην νπνίν θαηάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ηφπν, πεξηνρή ή, ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, ρψξα  

β) ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά ζην 

ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο εγγελείο θπζηθνχο θαη 

αλζξψπηλνπο παξάγνληεο 

γ) ηνπ νπνίνπ φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο εθηεινχληαη εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

Πξνζηαηεπφκελε  Γεσγξαθηθή Έλδεημε 

Χο «γεσγξαθηθή έλδεημε» λνείηαη ε νλνκαζία πνπ ηαπηνπνηεί έλα πξντφλ: 

α) ην νπνίν θαηάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ηφπν, πεξηνρή ή ρψξα 

β) ηνπ νπνίνπ έλα ζπγθεθξηκέλν πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ε θήκε ή άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζηε γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε 

γ) ηνπ νπνίνπ έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο εθηειείηαη εληφο ηεο 

νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 
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Ο Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο «ΓΖΜΖΣΡΑ» (AGROCERT), είλαη ε 

αξκφδηα Τπεξεζία ζηε ρψξα καο, γηα ηελ έγθξηζε ησλ ππνβαιιφκελσλ απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο αηηεκάησλ έληαμεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ, ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Α/λζεηο Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ θαη ηελ ηήξεζε Μεηξψνπ 

Δγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη Μεηξψνπ δηθαηνχρσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ 

ΠΟΠ θαη ΠΓΔ». Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ελφο πξντφληνο σο πξντφλ ΠΟΠ ή ΠΓΒ ν  

ΒΛΓΟ ΑΔΜΔΣΡΏ πηζηνπνηεί ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, γηα ηελ 

παξαγσγή ή/θαη ζπζθεπαζία ή/θαη δηαθίλεζε κε ηδησηηθή εηηθέηα ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο 

ΠΟΠ ή ΠΓΒ. Δ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί  .   

 

Δηθφλα 12: Αηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

 

 Γεςηεπογενήρ ηομέαρ 

ε φηη αθνξά ζην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο (κεηαπνίεζε) δελ ππάξρεη 

θάπνηα νξγαλσκέλε πεξηνρή βηνκεραληθήο αλάπηπμεο κέζα ζηα φξηα ηεο Α.Β. 

ηθπσλίσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη γξακκηθά πεξί 

ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο. Μία ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη ζηνλ νδηθφ άμνλα 

Κηάην-Γθνχξα ζηελ πεξηνρή «ΏΡΚΟΤΑΏ», ζηελ νπνία έρνπλ κεηαθέξεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αξθεηέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (ζπλεξγεία 

απηνθηλήησλ, θαηαζηήκαηα εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εκπνξίαο νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ) θαζψο θαη επηρεηξήζεηο-ζπζθεπαζηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Βηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή θαηαγξάθνληαη θπξίσο κνλάδεο κεηαπνίεζεο ηνπ 

θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (φπσο ζπζθεπαζηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

νηλνπνηεία, ειαηνηξηβεία, εξγνζηάζηα ζηαθίδαο θαη ηπξνθνκεία) ιφγσ ηεο ηνπηθήο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη βηνκεραλίεο – βηνηερλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

νηθνδνκηθά πιηθά, πιαζηηθά, ζηδεξνθαηαζθεπέο, αινπκηλνθαηαζθεπέο θαη μπιεία. Δ 

http://www.elgo.gr/index.php/el/
http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/certified-business-registers?lang=el
http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/certified-business-registers?lang=el
http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/certified-business-registers?lang=el
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πιεηνλφηεηα ησλ κεηαπνηεηηθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαληάηαη ζην Κηάην θαη 

ζηελ θνηλφηεηα Μνπιθίνπ θαη ιηγφηεξν ζηηο θνηλφηεηεο Αηκεληνχ, Παζίνπ θαη 

ηθπψλνο. 

Βπίζεο ζηελ ΑΒ ηθπσλίσλ θαηαγξάθνληαη:  βηνηερλία πιαζηηθψλ, νηλνπνηεία, 

ειαηνηξηβεία,  κνλάδεο βηνκεραληθψλ εηδψλ, κνλάδεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 

εξγνζηάζηα - ζπζθεπαζηήξηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κνλάδεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ 

θ.α. 

Εδηαίηεξα αδχλακνο εκθαλίδεηαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο (ηεο κεηαπνίεζεο) 

ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο. Τπάξρεη κία ζχγρξνλε κνλάδα επεμεξγαζίαο 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ θνηλφηεηα Καιιηάλσλ. Πέξα απφ ηε γαιαθηνθνκηθή 

κνλάδα, ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ειάρηζηα νηλνπνηεία θαη ζπζθεπαζηήξηα αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ (Ώζπξφθακπνο, Κιεκέληη, Καίζαξη, Καιιηάλνη) θαζψο θαη δχν 

εκθηαισηήξηα θπζηθνχ (κεηαιιηθνχ θαη επηηξαπέδηνπ) λεξνχ, επίζεο ζηελ θνηλφηεηα 

Καιιηάλσλ. Βπηπιένλ ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη 

ζηδεξνθαηαζθεπψλ. 

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηεο Α.Β. Φελενχ θαηαηάζζεηαη ζηνλ ηξίην θαηά ζεηξά 

θιάδν κεηά ηνλ πξσηνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή. Δ ίδηα θαηάηαμε αθνινπζείηαη θαη γηα ηε 

Α.Β. ηπκθαιίαο, ην Ν. Κνξηλζίαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 

ηε Α.Β. Φελενχ ππήξμε κία άλνδνο ην έηνο 2001, ζηελ νπνία ζπλέβαιε ε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Χζηφζν, ν ηνκέαο απηφο 

ζπκκεηέρεη κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζέζεσλ 

ηεο Α.Β., ζε ζρέζε κε ηνπ άιινπο δχν παξαγσγηθνχο ηνκείο ελψ δελ είλαη βέβαην φηη 

νη απαζρνινχκελνη ζηνλ ηνκέα δε ζπκκεηέρνπλ θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξσηνγελή ή ηξηηνγελή. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο εζηηάδεηαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή θαη κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

ηεο πεξηνρήο θαη ελδέρεηαη, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Αήκνπο 

απηνχ ηνπ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο, νη απαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν απηφ λα 

ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ή ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην 

ιηαληθφ εκπφξην, ελνηθίαζε δσκαηίσλ, ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θ.α. 

Βίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα 

απηνχ, εθφζνλ εληζρπζεί θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ γηα ηελ πεξηνρή. Ο θιάδνο δελ πξέπεη λα ζηξαθεί κφλν ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπψλ αιιά λα εληζρχζεη θπξίσο ηε δπλακηθή ηνπ ζε ζρέζε κε ηε κεηαπνίεζε. 

Μεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε 

ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη εηδηθφηεξα κε ηελ θηελνηξνθία, ε νπνία δελ έρεη 

αμηνπνηεζεί επαξθψο θαη παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή, 
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κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ φρη κφλν ζε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηνηηθήο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα.  

ΐέβαηα, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα 

ηειεπηαία έηε, κεηά θαη ηελ ππαγσγή ηεο ρψξαο ζε πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, έρεη νπζηαζηηθά ζηακαηήζεη θάζε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεηηδφκελε 

θαη κε ηνπο ηξείο θιάδνπο παξαγσγήο. 

 

 Σπιηογενήρ ηομέαρ 

Δ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ ζπλαξηάηαη άκεζα 

θαη θχξηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηψλ θαη ζηελ αλάδεημε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ. Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο ζηελ πεξηνρή θαηαγξάθνληαη ζηνπο παξαιηαθνχο 

νηθηζκνχο Κηάηνπ θαη Κάησ Αηκεληνχ. πγθεθξηκέλα ζηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ ππάξρνπλ 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο ζε θιίλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

θπξηφηεξεο είλαη έλα (1) μελνδνρείν ΐ΄ θαηεγνξίαο κε 77 θιίλεο. Βπηπιένλ, ζηελ 

παξαιηαθή δψλε ηνπ Κάησ Αηκεληνχ ιεηηνπξγνχλ ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδφκελσλ 

δσκαηίσλ-δηακεξηζκάησλ κε δπλακηθφηεηα πνπ πξνζεγγίδεη ηηο 200 θιίλεο ζπλνιηθά. 

Σέινο, ζην Κιεκέληη ιεηηνπξγεί ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (εθηφο ηνπ 2019) παηδηθή 

θαηαζθήλσζε κε δπλακηθφηεηα πνπ πξνζεγγίδεη ηηο 300 θιίλεο.  

Βπηπιένλ, ε δήηεζε γηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηελ πεξηνρή εθδειψλεηαη 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο Ενχιην θαη Ώχγνπζην θαη πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηηο 

παξαιηαθέο πεξηνρέο. 

Δ πεξηνρή ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ έρεη λα επηδείμεη πιήζνο αξραίσλ θαη 

βπδαληηλψλ κλεκείσλ (Ώξραία ηθπψλ, Ώξραίν Θέαηξν ηθπψλνο, Παιαηνρξηζηηαληθή 

ΐαζηιηθή ηθπψλνο, Μνλή Παλαγίαο Λερφβεο, Μνλή Σαμηαξρψλ ζην νχιη θαη πιήζνο 

βπδαληηλψλ εθθιεζηψλ). Τπάξρεη νξγαλσκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο ζηελ θνηλφηεηα  

ηθπψλνο πνπ πεξηιακβάλεη ην Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν ηθπψλνο θαη ην Ώξραίν 

Θέαηξν ηθπψλνο.  

Δ επνρηθφηεηα ησλ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ  θαη ε ηάζε γηα ηνπξηζκφ ην 

αββαηνθχξηαθν θαζηζηνχλ αλαγθαία κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζηελ πεξηνρή 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί  κηα νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα. 

Σέινο φζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο αλαςπρήο, παξαηεξείηαη φηη ζε θάζε 

θνηλφηεηα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θαθελείν ή παληνπσιείν, ελψ ζην Κηάην θαη ζηηο 

παξαιηαθέο θπξίσο θνηλφηεηεο Κάησ Αηκεληνχ θαη Αηκεληνχ ζπγθεληξψλνληαη αξθεηά  

θαηαζηήκαηα εζηίαζεο. Βηδηθφηεξα ζην Κηάην  θαηαγξάθνληαη  πεξίπνπ 123 

θαηαζηήκαηα εζηίαζεο (εζηηαηφξηα, ςεηνπσιεία, νβειηζηήξηα, θαθεηέξηεο, κπαξ, 

αλαςπθηήξηα θ.α.)  
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ηε Α.Β. ηπκθαιίαο παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθά κηθξή αιιά αηζζεηή αχμεζε 

ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Οη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληνπίδνληαη ζηηο δηάθνξεο 

δεκφζηεο θαη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο, θαη ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη πψιεζεο 

εηδψλ δηαηξνθήο. ια απηά δηακνξθψλνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα κηθξή ηνπηθή αγνξά 

πνπ ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζηηο αλάγθεο ησλ ληφπησλ θαη θπξίσο ζηελ ζηαζεξά 

απμαλφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε. 

ηε  Α.Β. ππάξρνπλ πεξίπνπ 14 θαηαζηήκαηα εζηίαζεο. ε φινπο ηνπο 

Οηθηζκνχο, ππάξρνπλ 1-2 κηθξν-θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ ελψ θαηά κήθνο ηνπ 

θεληξηθνχ νδηθνχ άμνλα αλαπηχζζνληαη θάπνηεο ηαβέξλεο, θάπνηα θαηαζηήκαηα, θαη 

έλα (1) κεζαίνπ κεγέζνπο SUPER MARKET (Καιιηάλνη). 

Δ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή εκθαλίδεη κηα κεγάιε πνηθηιία. Οη βαζηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη ν παξαζεξηζκφο θαη θαζ΄ φιν ην έηνο, νη δηήκεξεο επηζθέςεηο 

αλαςπρήο («ηνπξηζκφο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ») θαη νη κνλνήκεξεο εθδξνκέο απφ ηα 

γχξσ αζηηθά θέληξα. Βπίζεο, αμηφινγε ηνπξηζηηθή θίλεζε παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο 

κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη εθδξνκέο ησλ 

νξεηβαηψλ ζηνλ Οιίγπξην θαη ηε κηθξή Γήξεηα, νη επηζθέςεηο ησλ θπλεγψλ θαη ησλ 

εξαζηηερλψλ ςαξάδσλ θαη νη καζεηηθέο εθδξνκέο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί ην Μνπζείν Παξαδνζηαθψλ Βπαγγεικάησλ θαη 

Πεξηβάιινληνο.  

ηελ Α.Β. Φελενχ παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Πνιιέο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ζηνλ 

θιάδν ησλ μελνδνρείσλ – ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη εζηηαηνξίσλ. Μεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, πιελ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ είλαη νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη ηα θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 14 θαηαζηήκαηα εζηίαζεο 

(εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, θαθεηέξηεο, νβειηζηήξηα, θαθελεία, κπαξ θ.η.ι.). Καθελεία 

ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ επίζεο θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 

Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο είλαη θπξίσο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ 

δηαηξνθήο, πνηψλ, πξντφλησλ θαπλνχ, ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, αγξνηηθψλ εηδψλ, 

εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη αηνκηθέο-

νηθνγελεηαθέο θαη θαιχπηνπλ ηελ ηνπηθή δήηεζε ζε βαζηθά πξντφληα πξψηεο 

αλάγθεο. 

Δ Α.Β. Φελενχ ζπγθεληξψλεη έλα ηδηαίηεξν ζχλνιν θπζηθψλ πφξσλ, πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ αμηφινγν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζπλδπάδεη 

ηνπο νξεηλνχο φγθνπο, ηελ ηερλεηή ιίκλε Αφμα, ηα ελδηαθέξνληα νηθνζπζηήκαηα θαη 

ηα ηνπία πςεινχ αηζζεηηθνχ θάιινπο, καδί κε ηα παξαδνζηαθά θηίξηα, ηα κλεκεία, ην 
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ιατθφ πνιηηηζκφ, ηα ήζε θαη έζηκα, ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα κε έκθαζε ζηα 

φζπξηα, ηα ηπξνθνκηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα, είλαη παξάγνληεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ γηα ηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ.  

Δ Α.Β. ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμήζεη ηελ ηνπξηζηηθή ηεο ππνδνκή ζε 

θιίλεο. ήκεξα έρεη κηα δπλακηθφηεηα πεξίπνπ 180 θιηλψλ (μελψλεο, ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα θαη ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο). Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα έρεη αλαβαζκηζηεί, ηα  

νπνία  έρνπλ θαηαθέξεη λα βειηηψζνπλ ζηαζεξά ην επίπεδν ησλ παξνρψλ θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Βμάιινπ, ν ζπλδπαζκφο βνπλνχ θαη ζάιαζζαο ζεσξείηαη 

ηδαληθφο γηα ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνζέιθπζε θαη 

αλάινγνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ. 

  

11..44    ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ΠΠοοιιόόττηητταα  ΖΖωωήήςς  

11..44..11    ΓΓεεωωμμοορρφφοολλοογγιικκάά  ΔΔεεδδοομμέένναα  ΠΠεερριιοοχχήήςς   

Ώπφ κνξθνινγηθήο άπνςεο ν Αήκνο ηθπσλίσλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 

θαζψο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ (78%) απνηειείηαη απφ νξεηλέο πεξηνρέο. Ώπφ ηηο 

36 ζπλνιηθά θνηλφηεηεο, νη 28 είλαη νξεηλέο, 7 πεδηλέο θαη 1 εκηνξεηλή (γξάθεκα 18). 

 
              Γξάθεκα 18 : Τςνκεηξηθή θαηαλνκή Αήκνπ ηθπσλίσλ. Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 
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Δ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ παξνπζηάδεη γεσκνξθνινγηθή πνιπκνξθία 

θαη αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ πςνκέηξσλ απφ 0 έσο 1.150 κέηξα, δειαδή ην 

ρακειφηεξν θαη ην πςειφηεξν ζεκείν παξνπζηάδνπλ πςνκεηξηθή δηαθνξά 1.150 

κέηξσλ, κε κέζν ζηαζκηθφ πςφκεηξν γηα φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ηα 

605 πεξίπνπ κέηξα. Δ δηαθνξά πςνκέηξνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο πνιχ έληνλεο 

κνξθνινγηθέο θιίζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε κεγάιν ηκήκα ηεο. Οη κέζνη ζηαζκηθνί 

πςνκέηξνπ γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαη ηηο πεξηνρέο ησλ 

θνηλνηήησλ ησλ Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  (21). 

 

Πίλαθαο 21. Μέζνο ζηαζκηθφο πςνκέηξνπ θαηά Α.Β. ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. Πεγή: 

ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Γ.Δ.  /   Κνηλφηεηα 
Μέζνο ζηαζκηθφο 

πςνκέηξνπ                   
(κέηξα) 

Οξεηλά 
Ζκηνξεηλά 

Πεδηλά 

Α.Β. ΕΚΤΧΝΕΧΝ 162  

Κηάηνπ  5 Π 

ΐειφλαο  930 Ο 

Ανλνχζαο  680 Ο 

Αηκεληνχ  76 Π 

Κάησ Αηκεληνχ  11 Π 

Κιεκεληίλε  960 Ο 

Κξπνλεξίνπ 740 Ο 

Λαιηψηνπ  380 Δ 

Μεγάινπ ΐάιηνπ  503 Ο 

Μηθξνχ ΐάιηνπ  510 Ο 

Μνπιθίνπ  77 Π 

Μπνδηθψλ  660 Ο 

Παξαδεηζίνπ  610 Ο 

Παζίνπ  60 Π 

ηθπψλνο  140 Π 

νπιίνπ  620 Π 

Σηηάλεο  580 Ο 

Α.Β. ΣΤΜΦΏΛΕΏ 789  

Καιιηάλσλ  700 Ο 

Ώζπξνθάκπνπ  760 Ο 

Αξνζνπεγήο  800 Ο 

Καηζαξίνπ  880 Ο 

Καζηαλέαο  820 Ο 
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Γ.Δ.  /   Κνηλφηεηα 
Μέζνο ζηαζκηθφο 

πςνκέηξνπ                   
(κέηξα) 

Οξεηλά 
Ζκηνξεηλά 

Πεδηλά 

Κεθαιαξίνπ  770 Ο 

Κπιιήλεο 980 Ο 

Λαχθαο  680 Ο 

ηπκθαιίαο  667 Ο 

Φαξίνπ  800 Ο 

Α.Β. ΦΒΝΒΟΤ 862  

Γθνχξαο  950 Ο 

Ώξραίαο Φελενχ 847 Ο 

Κάησ Σαξζνχ 1.045 Ο 

Μαηίνπ 834 Ο 

Μεζηλνχ 780 Ο 

Μνζηάο 810 Ο 

Παλνξάκαηνο  900 Ο 

ηελνχ 840 Ο 

Φελενχ 920 Ο 

 

Δ εδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ (εηθ. 13) νξηνζεηείηαη λνηηνδπηηθά 

απφ ηα Ώξνάλεηα φξε, λφηηα-λνηηναλαηνιηθά απφ ηνλ νξεηλφ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

Οιίγπξηνπ, αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ην Αήκν ηεο Νεκέαο θαη ην Αήκν ΐέινπ-ΐφραο, 

βνξεηναλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν, ελψ βνξεηνδπηηθά ζπλνξεχεη 

κε ην Αήκν Βπξσζηίλεο-Ξπινθάζηξνπ.  

 

 

 

   Δηθφλα 13. Βδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ «Καιιηθξαηηθνχ» Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

 

Δ Α.Β. ηθπσλίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αλάγιπθν ζην θεληξηθφ θαη 

λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο θαη επηφηεξν ζην βνξεηναλαηνιηθφ-παξαιηαθφ φπνπ 
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απαληψληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα πεδηλά ηκήκαηα. ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπκκεηέρνπλ 

ινθνεηδείο εμάξζεηο θαη αληεξείζκαηα (ζηεξίγκαηα-ππνζηεξίγκαηα), κε θχξηα 

δηεχζπλζε ΝΑ - ΐΏ. Ώλάκεζα ζηηο εμάξζεηο απηέο δηακνξθψλεηαη ππθλφ δίθηπν 

ραξαδξψζεσλ. Μνξθνινγηθά επνκέλσο, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα, έλα κε 

έληνλν νξεηλφ αλάγιπθν θαη έλα κε ήπην, πεδηλφ – ινθψδεο αλάγιπθν. 

Δ επηθαλεηαθή απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην 

ιφγν κέζσ ησλ πδξνξεπκάησλ Ώγησξγίηηθνπ, ειίαλδξνπ, Κπξίιινπ, Βιηζζψλαο θαη 

Ώζσπνχ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηε δηαδξνκή ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο εμσξξντθά. 

ΐαζηθή δηεχζπλζε ξνήο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ πδξνξεπκάησλ είλαη απφ ηα ΝΑ 

πξνο ηα ΐΏ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ξεκάησλ αλαπηχζζεηαη είηε θαηά κήθνο 

ξεγκάησλ, είηε παξάιιεια πξνο απηά. ε θαλέλα απφ ηα πδξνξεχκαηα δελ έρνπλ 

γίλεη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο πνπ λα έρνπλ αιινηψζεη ηελ αξρηθή θπζηνγλσκία 

ηνπο θαη λα έρνπλ αιιάμεη ην θαζεζηψο παξνρέηεπζεο ησλ πδάησλ (επηρσκαηψζεηο ή 

θαη εληαθηαζκφο ζηελ θνίηε ηνπο αγσγψλ παξνρέηεπζεο φκβξησλ πδάησλ).  

Δ πεξηνρή ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλζεηεο πδξνγεσινγηθέο 

ζπλζήθεο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη ε ζχλζεηε γεσινγηθή δνκή θαη 

νη ελαιιαγέο πεξαηψλ - αδηαπέξαησλ ζρεκαηηζκψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εθιεθηηθή 

θπθινθνξία ηνπ λεξνχ. Οη πεηξνινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ δνκνχλ ηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε πδξνπεξαηνχο ιφγσ πνξψδνπο θαη 

πξαθηηθά αδηαπέξαηνπο. Δ θχζε ησλ ηδεκάησλ δεκηνπξγεί κηθξνπεξαηνχο 

ζρεκαηηζκνχο, κε κηθξφ ζρεηηθά ζπληειεζηή πδαηναγσγηκφηεηαο θαη ελαπνζήθεπζεο. 

Ώπφ ηα πθηζηάκελα πδξνιεπηηθά έξγα (θξεάηηα, γεσηξήζεηο) πνπ γίλνληαη ζηελ 

πεξηνρή θαίλεηαη φηη ε δπλακηθφηεηα ηεο πδξνθνξίαο ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξή. 

Ο ζεηζκηθφο θίλδπλνο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο πνπ είλαη δπλαηφ λα πιήμνπλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κεγάισλ ελεξγψλ ζεηζκηθψλ 

ξεγκάησλ. 

Δ γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ε γεσκεηξία θαη ν ρσξηζκφο ησλ θχξησλ 

ζεηζκνηεθηνληθψλ δσλψλ ηνπ Βιιαδηθνχ ρψξνπ βαζίδεηαη ζε λενηεθηνληθά θαη 

ζεηζκνινγηθά ζηνηρεία, φπσο ε ηζηνξηθή θαη πξφζθαηε ζεηζκηθή δξάζε. χκθσλα κε 

ηνπο ζεηζκνιφγνπο ε πεξηνρή ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ βξίζθεηαη θνληά ζε δψλεο 

ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ επηθαλεηαθνχο 

κεγάινπο ζεηζκνχο. 

 χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Βιιεληθνχ Ώληηζεηζκηθνχ 

Καλνληζκνχ ΒΏΚ 2000 ιφγσ αλαζεψξεζεο ηνπ ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 

Βιιάδαο (Ν.Υ..Β.Β.)   ΦΒΚ 1154ΐ/12-08-2003 φινο ν  λνκφο Κνξηλζίαο αλήθεη ζηελ 

δψλε ζεηζκηθφηεηαο ΕΕ (εηθφλα 14). 
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                    Δηθφλα 14. Υάξηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο.  

 
 

  Οη απαηηήζεηο ηνπ Ώληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ εκπεξηέρνληαη κε ηελ κνξθή 

ζπληειεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο, 

ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ηνλ ζπληειεζηή 

ζπκπεξηθνξάο, ηνλ ζπληειεζηή ζεκειίσζεο θιπ. 

Έηζη ν Βιιεληθφο ρψξνο έρεη ρσξηζηεί ζε 3 δψλεο ζεηζκηθφηεηαο : δψλε « Ε»  

ρακειή ζεηζκηθφηεηα, δψλε « ΕΕ» κέζε ζεηζκηθφηεηα θαη  δψλε «ΕΕΕ»  πςειή 

ζεηζκηθφηεηα, ηα εδάθε ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο επηθηλδπλφηεηαο, απφ κηθξή κέρξη 

εμαηξεηηθήο επηθηλδπλφηεηαο, ελψ νη θαηαζθεπέο δηαθξίλνληαη ζε  θαηεγνξίεο 

ζπνπδαηφηεηαο, απφ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα (ηειεπηθνηλσλίεο, επηηειηθά δεκφζηα 

θηίξηα, κνπζεία θιπ) κέρξη κηθξή ζπνπδαηφηεηα (αγξνηηθά νηθήκαηα). 

Ώπφ ηελ εθηειεζζείζα γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, ζε θιίκαθα 1:20.000, ηεο 

θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρνπλ θαηάιιειεο 

ζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ιαηνκηθψλ κνλάδσλ ιφγσ ηεο αλππαξμίαο 

αζβεζηνιηζηθψλ θνηηαζκάησλ γηα παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ. 

Δ γεσθπζηθή δηακφξθσζε ηεο Α.Β. ηπκθαιίαο έρεη σο εμήο: Σν νξνπέδην 

ηεο ηπκθαιίαο δηακνξθψλεη ε Τδξνινγηθή Λεθάλε ηεο ιίκλεο ηπκθαιία. Οξγαληθά 

ζπλδεδεκέλα κε ηε ηπκθαιία είλαη ην νξνπέδην θαη ε Τδξνινγηθή Λεθάλε ηνπ 

Παπαξξεγφπνπινπ (θνηλφηεηα Καηζαξίνπ). 

Δ Τ.Λ. ηεο ηπκθαιίαο είλαη καθξφζηελε, κε ηε κεγάιε δηάζηαζε απφ ΐ.Ώ. 

πξνο Ν.Α.. Ο ππζκέλαο ηεο Τ.Λ. ηεο ηπκθαιίαο γέξλεη πξνο ηα Ν.Α. Βθεί 

εληνπίδεηαη ην ρακειφηεξν πςφκεηξν, πεξίπνπ 600 κ. (585-590 κ.) θαη ζρεκαηίδεηαη ε 

ιεθάλε ηεο ιίκλεο. 
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ην ΐ.Ώ. άθξν ηεο Τ.Λ. ηεο ηπκθαιίαο ζρεκαηίδεηαη ε Τ.Λ. ηνπ 

«Παπαξξεγφπνπινπ». Σελ πεξηνρή απηή θάιππηε παιαηφηεξα ε ιίκλε Πειιήλε, πνπ 

απνζηξαγγίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ηα λεξά ηεο κεηαθέξζεθαλ 

ζηελ Τ.Λ. ηεο ηπκθαιίαο. Δ Τ.Λ. ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ είλαη έλα καθξφζηελν 

νξνπέδην, ηεο ίδηαο θαηεχζπλζεο κε απηφ ηεο ηπκθαιίαο, αιιά κηθξφηεξν ζε έθηαζε. 

Σν πςφκεηξν ηνπ ππζκέλα ηνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηα 730 κ. (δει. 140 κ. ςειφηεξα 

απφ απηφ ηεο ηπκθαιίαο). 

Οη Τ.Λ. ηεο ηπκθαιίαο θαη ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ πδξνινγηθά ιεηηνπξγνχλ 

σο εληαίνο ρψξνο. Γη΄ απηφ, απφ πδξνινγηθήο απφςεσο ζα εμεηαζηνχλ καδί, κηα θαη 

νπζηαζηηθά απνηεινχλ πιένλ κηα Τ.Λ. 

ζνλ αθνξά ζηελ έθηαζε ηεο εληαίαο Τ.Λ. ηπκθαιίαο θαη 

Παπαξξεγφπνπινπ, απηή είλαη: 

 Έθηαζε Τ.Λ. ηπκθαιίαο (πεξίπνπ) : 156.000 ζηξ. 

 Έθηαζε Τ.Λ. Παπαξξεγφπνπινπ (πεξίπνπ) : 36.000 ζηξ. 

 πλνιηθή έθηαζε Τ.Λ. (πεξίπνπ) : 192.000 ζηξ. 

 

Οη Τδξνινγηθέο Λεθάλεο ηεο ηπκθαιίαο θαη ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ 

ζρεκαηίδνπλ ηα αληίζηνηρα νξνπέδηα. 

Τν νξνπέδην ηεο Σηπκθαιίαο πεξηβάιιεηαη απφ νξεηλνχο φγθνπο κε πςειέο 

θνξπθέο. Οη νξεηλνί απηνί φγθνη δηαρσξίδνπλ ηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο απφ ηηο 

φκνξεο πεξηνρέο, ρσξίο φκσο λα ηελ απνθφπηνπλ εληειψο. Σα πνιιαπιά 

πεξάζκαηα (δηάζεια) πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο θνξπθέο, επηηξέπνπλ ηελ 

επηθνηλσλία. Τςειφηεξνη είλαη νη νξεηλνί φγθνη ζηα δπηηθά, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ην 

δηαρσξηζηηθφ φξην αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ηεο ηπκθαιίαο θαη ηνπ Φελενχ. 

Σα θπζηθά φξηα πνπ δηακνξθψλνπλ νη νξεηλνί φγθνη έρνπλ σο εμήο: 

 ηα ΐνξεηνδπηηθά ν νξεηλφο φγθνο ηεο Γήξεηαο (φξνο Κπιιήλε) 

μεθηλά απφ ηα ηζψκαηα ζην Κεθαιάξη θαη θηάλεη σο ην δηάζειν ηεο Καζηαληάο. 

 Ννηηφηεξα, απφ ην δηάζειν ηεο Καζηαληάο σο ην δηάζειν ζην Μάηη 

(Γθηφδα), πςψλεηαη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. 

 πλερίδνληαο πξνο ην Ννηηνδπηηθφ άθξν ηεο πεξηνρήο, σο ην δηάζειν 

Καλδήιαο, ζην ζεκείν επαθήο ησλ ηξηψλ λνκψλ (Ώξγνιίδαο, Ώξθαδίαο, Κνξηλζίαο), 

πςψλεηαη ην φξνο Οιίγπξηνο κε ηελ θνξπθή «θίπηδα». 

 ην λφηην άθξν ηεο πεξηνρήο, ζπλερίδεη πξνο ηα αλαηνιηθά ην φξνο 

Οιίγπξηνο κέρξη ηε ζέζε «ηνχξη» ή «Πφξηεο» θαη αθνινπζεί ε νξνζεηξά ηνπ φξνπο 

Ώπέιαπξνο («Μαχξε Κνξθή») σο ηε «Γηδνκάληξα». 
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 Ώπφ ην «ηνχξη» σο ην Κάζηξν θαη ην Λαγνβνχλη, φπνπ βξίζθεηαη ε 

ζήξαγγα ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ, πςψλνληαη ηα βνπλά ηνπ Φαξίνπ ζηα Ώλαηνιηθά 

ηνπ «Γαβξηά». 

Τν νξνπέδην ηνπ Παπαξξεγόπνπινπ πεξηβάιιεηαη: 

 Πξνο βνξξά απφ ην νξεηλφ ζχκπιεγκα ηεο ΐειίλαο θαη ηελ 

Κσλνκαχξα ηνπ Κιεκεληίνπ. 

 Πξνο ηα αλαηνιηθά απφ ηα πςψκαηα ηνπ νπιίνπ θαη Κξπνλεξίνπ 

«Φηιηάληξα» ζηε ζέζε Υάλη Κνπηξνπκπή (δηαζηαχξσζε πξνο Ώζηεξνζθνπείν). 

 Πξνο λφηηα-λνηηναλαηνιηθά απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Λέρσβαο, κε ηελ 

θνξπθή ΐέζηδα. 

Οη πςειόηεξεο θνξπθέο ηεο πεξηνρήο βξίζθνληαη δπηηθά ηνπ νξνπεδίνπ ηεο 

ηπκθαιίαο: 

 Δ πςειφηεξε θνξπθή ηεο Γήξεηαο (φξνο Κπιιήλε), κε πςφκεηξν 

2.376 κ., βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο πεξηνρήο. 

 Δ θνξπθή, κε πςφκεηξν 2.089 κ., πάλσ απφ ηνπο νηθηζκνχο 

Κεθαιάξη θαη Κπιιήλε (Μπνχδη). 

 Δ θνξπθή ζηε ζέζε «Παξάγθα», κε πςφκεηξν 2.035 κ., πάλσ απφ 

ηε Αξνζνπεγή. 

 Δ θνξπθή ζην Γεξφληην φξνο, κε πςφκεηξν 1.756 κ., πάλσ απφ ηελ 

Καζηαληά. 

 Δ θνξπθή ζην Μαπξνβνχλη, κε πςφκεηξν 1.695 κ., πάλσ απφ ηε 

Λαχθα. 

 Δ πςειφηεξε θνξπθή ηνπ Οιίγπξηνπ φξνπο (θίπηδα) κε πςφκεηξν 

1.935 κ., πάλσ απφ ηε Λαχθα. 

ηε Α.Β. Φελενχ ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, σο θαη ησλ ηκεκάησλ ησλ 

φκνξσλ Αήκσλ Ώξθαδίαο, ΏραΎαο θαη Κνξηλζίαο είλαη νξεηλφ κε πςφκεηξν 700 κ. θαη 

άλσ. Δ έθηαζή ηεο είλαη 226.400 ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην πεδηλφ ηκήκα ηνπ 

θαηαιακβάλεη ην νξνπέδην ηνπ Φελενχ πνπ απνηειεί νξεηλή θιεηζηή ιεθάλε κε 

κέγηζην κήθνο απφ ΐνξξά πξνο Νφην 27 ρικ. θαη κέγηζην πιάηνο απφ Ώλαηνιή πξνο 

Αχζε 14,5 ρικ. πεξίπνπ. Σν πςφκεηξν ζην θέληξν ηνπ νξνπεδίνπ είλαη 750 κ. 

πεξίπνπ.  

Σν νξνπέδην νξηνζεηείηαη ζην ζεκείν δηαρσξηζκνχ ηεο νξνζεηξάο Κπιιήλεο 

(Γήξεηα) αλαηνιηθά θαη απφ απηφ ησλ Ώξναλίσλ (Υεικφο) δπηηθά. Πξνο λφην 

νξηνζεηείηαη απφ ηε ιεθάλε ηεο Υσηνχζαο πνπ ην δηαρσξίδεη απφ ηελ θνξπθνγξακκή 

ηνπ ατηά (πςφκεηξν 1640 κ.). πξνο βνξξά νξηνζεηείηαη απφ ζεηξά νξεηλψλ απρέλσλ 

κε ηνπο νπνίνπο δηαρσξίδεηαη απφ ηε κηθξή θνηιάδα Βπξσζηίλεο – Αεξβελίνπ. 
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Ώλαηνιηθά – Ννηηναλαηνιηθά θαη ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν (600 κ.) βξίζθεηαη ην 

αληίζηνηρν νξνπέδην ηεο ηπκθαιίαο απφ ην νπνίν δηαρσξίδεηαη ην νξνπέδην ηνπ 

Φελενχ κε ηα πςψκαηα ηεο Γήξεηαο πςνκέηξνπ 1.150 – 1.210 κ. 

Πεξηκεηξηθά ζην ιεθαλνπέδην θαη ζε πςφκεηξν 800 θαη 1000 κ. ψζηε λα κελ 

θηλδπλεχνπλ απφ πηζαλή πιεκκχξα ηεο νξεηλήο ιεθάλεο, έρνπλ αλαπηπρζεί 10 

νηθηζκνί πνπ απαξηίδνπλ ηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο ηεο Αεκνηηθήο Βλφηεηαο Φελενχ. 

 

11..44..22    ΦΦρρήήσσεειιςς  ΓΓηηςς,,  ΟΟιικκιισσμμοοίί  κκααιι  ΠΠοολλεεοοδδοομμιικκέέςς  ΕΕννόόττηηττεεςς 

11..44..22..11  ΤΤθθηηζζηηάάκκεελλεεοο  ΥΥξξήήζζεεηηοο  ΓΓεεοο  ζζηηννλλ  ΔΔμμσσααζζηηηηθθφφ  ΥΥψψξξνν 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) Αεκνηηθέο Βλφηεηεο, ηηο Α.Β 

ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ.  

Δ Α.Β. ηθπσλίσλ απαξηίδεηαη απφ δεθαεπηά (17) θνηλφηεηεο. Σηο θνηλφηεηεο 

Κηάηνπ, Αηκεληνχ, Κάησ Αηκεληνχ, Μνπιθίνπ, Παζίνπ, ηθπψλνο θαη νπιίνπ νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη πεδηλέο. Δκηνξεηλή θνηλφηεηα είλαη κφλν ηνπ Λαιησηίνπ ελψ νη 

ππφινηπεο θνηλφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη νξεηλέο.  

Δ Α.Β. ηπκθαιίαο απνηειείηαη απφ δέθα (10) νξεηλέο θνηλφηεηεο.  

Δ Α.Β. Φελενχ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) επίζεο νξεηλέο θνηλφηεηεο. 

Δ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ζην ζχλνιφ ηεο, θαιχπηεηαη απφ 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, βνζθφηνπνπο, δάζε, νηθηζκνχο, δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο 

κεηαθνξψλ, κεηαπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο ζεκεηαθέο ρξήζεηο. Σα κεγέζε 

ησλ εθηάζεσλ θαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ρξήζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ Αήκνπ θαη 

ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο θάζε Αεκνηηθήο Βλφηεηαο, Ννκνχ θαη Πεξηθέξεηαο, θαίλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (πίλ. 22). 

Πίλαθαο 22. Κάιπςε γεο αλά ρξήζε Α. ηθπσλίσλ, Ν. Κνξηλζίαο θαη Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 

2011.Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Γ.Δ. / Γήκνο / 
Ννκφο / 

Πεξηθέξεηα 

χλνιν 
Δθηάζεσλ 

Καιιηεξγνχκελεο 
Δθηάζεηο θαη 

Αγξαλαπαχζεηο 

Βνζθφ-
ηνπνη 

Γάζε Τδάηηλεο 
Δθηάζεηο 

Δθηάζεηο 
Οηθηζκψλ 

(θηίξηα- 
δξφκνη θ.ι.π.) 

Άιιεο 
Δθηάζεηο 

Α.Β. ηθπσλίσλ 171,1 110,6 0,0 51,1 0,0 6,7 2,7 

Α.Β. ηπκθαιίαο 204,1 68,2 6,5 100,4 4,0 1,2 23,8 

Α.Β. Φελενχ 226,4 72,7 5,1 107,4 0,7 1,2 39,3 

Α. ηθπσλίσλ 601,6 251,5 11,6 258,9 4,7 9,1 65,8 

Ν. Κνξηλζίαο 2.296,2 1.025,1 77,5 980,0 6,2 51,7  155,7 

Πεξηθέξεηα  
Πεινπνλλήζνπ 

15.505,6 6.192,3 935,5 7.473,0 36,9 201,0 648,9 

Βθηάζεηο ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα. 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΒΛΣΏΣ (απνγξαθή 2011), νη κεγαιχηεξεο 

επηθάλεηεο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαιχπηνληαη απφ δαζηθέο 

43,04% θαη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 41,81% πνζνζηφ παξφκνην κε ηα αληίζηνηρα 

ηνπ Ν. Κνξηλζίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, θαη θαηαδεηθλχνπλ ην γεσξγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Αήκνπ (πίλ. 23).  

 Οη βνζθφηνπνη θαιχπηνπλ έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη έθηαζεο ηνπ Αήκνπ 

(1,9%)  ππνιεηπφκελνη πνζνζηηαία πνιχ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ηνπ Ν. 

Κνξηλζίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.  

Δ έθηαζε ησλ λεξψλ (0,78%) μεπεξλά ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ Ννκνχ (0,27%) 

θαη ηεο Πεξηθέξεηαο (0,25%) ελψ ην πνζνζηφ ηεο γεο κε νηθηζηηθή ρξήζε ηνπ Αήκνπ 

(1,51%) ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ Ννκνχ (2,25%) θαη ππεξηεξεί ειάρηζηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο (1,32%). 

 

Πίλαθαο 23. Πνζνζηηαία θαηαλνκή εθηάζεσλ ρξήζεο / θάιπςεο γεο θαηά Αεκνηηθή Βλφηεηα, Αήκν, Ννκφ θαη Πεξηθέξεηα. Πεγή: 

ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεξγαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

Γ.Δ. / Γήκνο / 
Ννκφο / 

Πεξηθέξεηα 

Καιιηεξγνχκελεο 
Δθηάζεηο θαη 

Αγξαλαπαχζεηο 

Βνζθφ-
ηνπνη 

Γάζε Τδάηηλεο 
Δθηάζεηο 

Δθηάζεηο 
Οηθηζκψλ 

(θηίξηα-
δξφκνη 
θ.ι.π.) 

Άιιεο 
Δθηάζεηο 

Α.Β. ηθπσλίσλ 
64,64% 0,00% 29,87% 0,00% 3,92% 1,57% 

Α.Β. ηπκθαιίαο 
33,41% 3,19% 49,19% 1,96% 0,59% 11,66% 

Α.Β. Φελενχ 
32,11% 2,25% 47,44% 0,31% 0,53% 17,36% 

Α. ηθπσλίσλ 41,81% 1,93% 43,04% 0,78% 1,51% 10,93% 

Ν. Κνξηλζίαο 44,64% 3,38% 42,68% 0,27% 2,25% 6,78% 

 Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ 

39,95% 6,07% 48,21% 0,25% 1,32% 4,20% 

 

Σφζν ην νηθνζχζηεκα ηεο ηπκθαιίαο φζν θαη ην νηθνζχζηεκα ηνπ Φελενχ 

θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην Αήκν ηθπσλίσλ, αιιά απνηεινχλ ζηνηρεία ζεκαληηθνχ 

θάιινπο γηα φιν ην Ν. Κνξηλζίαο. 

ε επίπεδν Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ θαη Αήκνπ, απφ ηα παξαθάησ γξαθήκαηα 

(γξαθ. 19, 20, 21) πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
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ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

Γ.Δ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ

64,64%
0,00%

29,87%

3,92% 1,57%
0,00%

ΚΏΛΛIΒΡΓ.  ΒΚΣ. & ΏΓΡΏΝΏΠ.

ΐΟΚΟΣΟΠΟΕ

ΑΏΔ

ΤΑΏΣΕΚΒ ΒΚΣΏΒΕ

ΒΚΣΏΒΕ ΟΕΚΕΜΧΝ

ΆΛΛΒ ΒΚΣΏΒΕ

 
 

ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

Γ.Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ

1,96%

0,59%

49,19%
3,19%

33,41%

11,66%

ΚΏΛΛIΒΡΓ.  ΒΚΣ. & ΏΓΡΏΝΏΠ.

ΐΟΚΟΣΟΠΟΕ

ΑΏΔ

ΤΑΏΣΕΚΒ ΒΚΣΏΒΕ

ΒΚΣΏΒΕ ΟΕΚΕΜΧΝ

ΆΛΛΒ ΒΚΣΏΒΕ

 
 

ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

Γ.Δ. ΦΔΝΔΟΤ

0,31%

0,53%

47,44%

2,25%

32,11%

17,36%

ΚΏΛΛIΒΡΓ.  ΒΚΣ. & ΏΓΡΏΝΏΠ.

ΐΟΚΟΣΟΠΟΕ

ΑΏΔ

ΤΑΏΣΕΚΒ ΒΚΣΏΒΕ

ΒΚΣΏΒΕ ΟΕΚΕΜΧΝ

ΆΛΛΒ ΒΚΣΏΒΕ

 
 

Γξαθήκαηα 19,20,21. Κάιπςε γεο  ζηηο Α.Β. ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 

2011. Βπεμεγξαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ. 

 

ηε Α.Β. ηθπσλίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθηάζεσλ είλαη 

θαιιηεξγήζηκε θαη ζε αγξαλάπαπζε (64,64%), πνζνζηφ ζρεδφλ δηπιάζην απφ απηφ 

ηεο Α.Β. ηπκθαιίαο (33,41%) θαη  απφ ηνπ Φελενχ (32,11%).  Ώθνινπζεί δεχηεξε ε 

δαζηθή έθηαζε κε πνζνζηφ 29,87%, πνζνζηφ πνπ ππνιείπεηαη θαηά πνιχ απφ ηα 

αληίζηνηρα ησλ Α.Β. ηπκθαιίαο (49,19%) θαη Φελενχ (47,44%). ΐνζθφηνπνη θαη 
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πδάηηλεο εθηάζεηο δελ ππάξρνπλ, ελψ ηα πνζνζηά κε εθηάζεηο νηθηζκψλ θαη άιιεο 

εθηάζεηο είλαη πνιχ κηθξά ηεο ηάμεσο ησλ 3,92% θαη 1,57% αληίζηνηρα.  

Δ Α.Β. ηπκθαιίαο θαη ε Α.Β. Φελενχ (γξαθ. 20 θαη 21 θαίλεηαη φηη έρνπλ 

ζρεδφλ ηελ ίδηα εηθφλα ζηηο ρξήζεηο γεο θαη αληίζεηε απηήο ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ. Καη 

ζηηο δχν Α.Β. ε δαζηθή έθηαζε είλαη απηή πνπ ππεξηεξεί.  Ώθνινπζεί ε θαιιηεξγήζηκε 

έθηαζε θαη ζε αγξαλάπαπζε κε επίζεο παξφκνηα πνζνζηά, 33,41% θαη 32,11% 

έλαληη 64,64% ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ.  Καη ζηηο ηξεηο Α.Β., ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε καδί 

κε ηε δαζηθή, απνηεινχλ πιεηνςεθία, πνπ μεπεξλά ηα 4/5 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

θάζε Α.Β. (Α.Β ηθπσλίσλ 94,51%, Α.Β. ηπκθαιίαο 82,60% θαη Α.Β. Φελενχ 

79,55%). 

Ο λένο «Καιιηθξαηηθφο» Αήκνο ηθπσλίσλ (γξαθ. 22) πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

ζπλέλσζε ησλ ηξηψλ πξψελ Αήκσλ ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ, θαίλεηαη λα 

έρεη ηελ ίδηα πεξίπνπ εηθφλα κε απηή ησλ Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ, φζνλ αθνξά 

ζηηο ρξήζεηο γεο. 

ην Αήκν ηθπσλίσλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθηάζεσλ είλαη δαζηθέο 

43,04%  θαη θαιιηεξγήζηκεο  41,81% φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ηξεηο Α.Β. 

Οη άιιεο εθηάζεηο, νη εθηάζεηο νηθηζκψλ θαη νη βνζθφηνπνη θπκαίλνληαη ζε 

ρακειά επίπεδα, αληίζηνηρα κε απηά ησλ ηξηψλ Α.Β. ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη 

Φελενχ. 

ΥΡΖΔΗ ΓΖ 

Γ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ

0,78%

1,51%
10,93%

43,04%

1,93%

41,81%
ΚΏΛΛIΒΡΓ.  ΒΚΣ. & ΏΓΡΏΝΏΠ.

ΐΟΚΟΣΟΠΟΕ

ΑΏΔ

ΤΑΏΣΕΚΒ ΒΚΣΏΒΕ

ΒΚΣΏΒΕ ΟΕΚΕΜΧΝ

ΆΛΛΒ ΒΚΣΏΒΕ

 
 

Γξάθεκα 22.  Πνζνζηηαία  θαηαλνκή  εθηάζεσλ  ζε  γεληθεπκέλεο  θαηεγνξίεο ρξήζεο / θάιπςεο 

ζην Αήκν ηθπσλίσλ. Πεγή: ΒΛΣΏΣ 2011. Βπεμεγξαζία: Αήκνο ηθπσλίσλ.  

 

11..44..22..22  ΔΔλληηννππηηζζκκφφοο  ΚΚχχξξηησσλλ  ππγγθθξξννχχζζεεσσλλ  ΥΥξξήήζζεεσσλλ  ΓΓεεοο  θθααηη  ΥΥσσξξηηθθψψλλ  

ΔΔππηηππηηψψζζεεσσλλ  ζζηηεελλ  ΠΠεεξξηηννρρήή  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  ηηθθππσσλλίίσσλλ 

 

Οη θπξηφηεξνη ηνκείο απαζρφιεζεο ζην Αήκν είλαη ν πξσηνγελήο θαη ν 

ηξηηνγελήο ηνκέαο. ΐαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ε γεσξγία θαη ν 
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ηνπξηζκφο θαη θαηά ηξίην ιφγν ε κεηαπνίεζε, φπνπ ηζνκνηξάδεηαη ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο αλάκεζα ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ κεηαπνηεηηθψλ 

βηνκεραληψλ.  

ε φηη αθνξά ηηο ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο, ε έληνλε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ παξαηεξείηαη ζηελ παξαιηαθή δψλε ηνπ Αήκνπ, αζθεί έληνλεο 

πηέζεηο ζηε γεσξγηθή γε αιιά θαη ζηνλ πεξηβαιινληηθά επαίζζεην παξάθηην ρψξν. 

Έηζη, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο ε ζπγθέληξσζε ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ 

ζην παξαιηαθφ κέησπν ηνπ Αήκνπ ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηνρή ηεο νξεηλήο 

ελδνρψξαο, φπνπ θαη ζπγθεληξψλεηαη ην θχξην κέξνο ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αήκνπ. 

Άιινη παξάγνληεο ζπγθξνχζεσλ γηα ηηο ρξήζεηο γεο είλαη ε έιιεηςε ζαθνχο 

νξηνζέηεζεο ησλ θεξπγκέλσλ θαη κε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ε ράξαμε ηνπ λένπ 

νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ε πθηζηάκελε ρσξηθή δνκή ηνπ 

δηθηχνπ πςειήο ηάζεσο ηεο Α.Β.Δ., ε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Κηάηνπ θαζψο θαη 

ηνπ θέληξνπ ηνπ Κηάηνπ σο ππεξηνπηθνχ θέληξνπ, ε απνξξφθεζε απφ ηελ Παιαηά 

Βζληθή Οδφ κεγάινπ κέξνπο ηεο θίλεζεο ζηελ Νέα Βζληθή Οδφ θαη ε χπαξμε ησλ 

θνηκεηεξίσλ εληφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ. 

Σέινο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, θαηαγξάθεηαη ζπγθέληξσζε δηάζπαξησλ 

κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζηελ ηνπνζεζία Ώξθνχδα θαη λφηηα ηεο Νέαο Βζληθήο Οδνχ 

θαη ηνπ Κάησ Αηκεληνχ, δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ζχγθξνπζεο ρξήζεσλ θαζψο 

πξφθεηηαη γηα γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

11..44..22..33  ΤΤθθηηζζηηάάκκεελλεε  ΟΟηηθθηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάππηηππμμεε  θθααηη  ΠΠααξξααγγσσγγηηθθέέοο  ΓΓξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  

ΟΟηηθθηηζζηηηηθθήή  ΑΑλλάάππηηππμμεε  ΠΠννηηφφηηεεηηαα  ΕΕσσήήοο  θθααηη  ΠΠααξξααγγσσγγηηθθέέοο  ΓΓξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  

ην Κηάην, πνπ είλαη θαη ε έδξα ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, ε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη χθεζε. Δ πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ έρεη θηηζηεί πξηλ απφ 

ην 1980 θαη ε θαηνηθία, θαηαιακβάλεη ην θχξην κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θηηξίσλ ηεο 

πφιεο ζε πνζνζηφ 79,3%. Σν Κηάην σο έδξα θαη ζπγρξφλσο ε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ 

Αήκνπ έρεη ηελ ηάζε λα πξνζειθχεη κεγάιν κέξνο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζην 

Αήκν. Δ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαιψλεηαη ζε θχξηα θαηνηθία, θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ζε δεπηεξεχνπζα - εμνρηθή θαηνηθία ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ 

παξαζεξηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο. Δ δήηεζε γηα θαηνηθία, είηε θχξηα ή 

δεπηεξεχνπζα, δηαρέεηαη ζηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο Παζίνπ, Μνπιθίνπ, Κάησ Αηκεληνχ 

ιφγσ δηαζέζηκεο γεο θαη νηθνλνκηθφηεξσλ φξσλ.  

Δ πφιε ηνπ Κηάηνπ ζπγθεληξψλεη ηνλ θχξην φγθν ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αήκνπ. Βηδηθφηεξα ζην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ηνπ δήκνπ κε ρξήζε 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα, θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία), 
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ην Κηάην ζπγθεληξψλεη ην 71,32%, πνζνζηφ πνπ αδηακθηζβήηεηα αλαδεηθλχεη ην 

ξφιν ηνπ Κηάηνπ σο ην θέληξν παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ.  

ε φηη αθνξά ηελ δφκεζε ζηηο ππφινηπεο θνηλφηεηεο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, κε 

εμαίξεζε ηηο θνηλφηεηεο ΐειίλαο, Αηκεληνχ, Μνπιθίνπ θαη ηνπ νηθηζκνχ Κνθθηληάο ηνπ 

Κάησ Αηκεληνχ φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ θηίζηεθε έσο ην 1990, ζηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ θηίζηεθε πξν ηνπ 1980. Δ θαηνηθία, θχξηα ή 

δεπηεξεχνπζα, θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ελψ 

κεγάιν κεξίδην απνζέκαηνο γηα άιιεο ρξήζεηο παξνπζηάδεηαη ζηηο θνηλφηεηεο Κάησ 

Αηκεληνχ, Κξπνλεξίνπ, Μεγάινπ ΐάιηνπ, Μνπιθίνπ, Μπνδηθψλ, Παξαδεηζίνπ, 

Παζίνπ, νπιίνπ θαη Σηηάλεο.  

 

11..44..22..44  ΛΛεεηηηηννππξξγγηηθθήή  ––    ΠΠννιιεεννδδννκκηηθθήή  ΟΟξξγγάάλλσσζζεε 

Δ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζε επηκέξνπο ελφηεηεο κπνξεί λα 

εμεηαζηεί, ζε πξψην επίπεδν, σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε θαη δηαζχλδεζε 

φισλ ησλ νηθηζκψλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν σο πξνο ηηο ιεηηνπξγηθέο ζπζρεηίζεηο εληφο ηεο πφιεο ηνπ Κηάηνπ. 

ην πξψην επίπεδν δηαθξίλεηαη θαη‟ αξρήλ, ζαθήο δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα 

ζηελ επξχηεξε παξαιηαθή δψλε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε νηθηζηηθή αλάπηπμε 

(α‟ & β‟ θαηνηθία θαη ηνπξηζκφο) θαη ζηηο ππφινηπεο δψλεο, νξεηλέο θαη κε, ηεο 

ελδνρψξαο. Δ πξνζέγγηζε γίλεηαη σο πξνο ηηο ελφηεηεο ησλ νηθηζκψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα κε βάζε ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

α. Σε γεσγξαθηθή ζέζε, 

β. Σηο νδηθέο ζπλδέζεηο, 

γ. Σηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

δ. Σηο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο, 

ε. Σν κέγεζνο ησλ νηθηζκψλ. 

‟ απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη νηθηζκνί νκαδνπνηνχληαη ζε 4 ελφηεηεο κε ιηγφηεξν 

ή πεξηζζφηεξν έληνλε εμάξηεζε απφ ηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ. Οη ελφηεηεο απηέο είλαη: 

1ε ελφηεηα: Αηκεληφ, Παξαιία Αηκεληνχ, Κάησ Αηκεληφ, Κηάην, Πάζην, Μνχιθη 

θαη ηθπψλα.  

Δ ελφηεηα απηή εθηείλεηαη ζε κία επξεία δψλε θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ 

κεηψπνπ ηνπ Αήκνπ αλάκεζα ζηα φξηα ηνπ, δπηηθά κε ην Αήκν Βπξσζηίλεο - 

Ξπινθάζηξνπ θαη αλαηνιηθά κε ην Αήκν ΐέινπ - ΐφραο. Βκθαλίδεη εληαία «ιεηηνπξγία» 

εζηηαζκέλε ζε αλαςπρή – ηνπξηζκφ, δηνίθεζε, εκπφξην παξάιιεια κε αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (παξαγσγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, εκπνξία βεξίθνθνπ, 

ζηαθίδαο, εζπεξηδνεηδψλ) θαη γεληθφηεξα θνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο κε βαζηθφ 
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επίθεληξν ηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ. Δ ελφηεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη, επίζεο, απφ ηελ 

χπαξμε ησλ αξραηνινγηθψλ πεξηνρψλ ηεο Ώξραίαο ηθπψλαο. 

2ε ελφηεηα: νχιη, Κξπνλέξη, Παξαδείζη, Γνλνχζζα, Σηηάλε, Μπνδηθά.  

Δ ελφηεηα απηή εθηείλεηαη «γξακκηθά» θαηά κήθνο ηνπ πξσηεχνληνο 

επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ην Κηάην κε ηε Νεκέα. Σα ρσξηά απηά θαη 

ηδηαίηεξα ηα ρσξηά Παξαδείζη, Γνλνχζζα, Σηηάλε, Μπνδηθά έρνπλ θνηλά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά γλσξίζκαηα θαη εμππεξεηνχληαη θνηλσληθά θαη δηνηθεηηθά απφ ην 

Κηάην, παξά ην φηη ηα Μπνδηθά, ε Σηηάλε θαη ε Γνλνχζζα ζρεηίδνληαη θαη κε ηε Νεκέα 

(κέζσ Καζηξαθίνπ θαη Αάθλεο) σο πξνο ηε ζπλάθεηα ησλ αγξνηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

ην Κξπνλέξη ζε πςφκεηξν ~900 m ζην φξνο Κπιιήλε  θνληά ζην ρσξηφ 

βξίζθεηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηειεζθφπηα ζηνλ θφζκν. Βίλαη ηδηνθηεζία ηνπ 

Βζληθνχ Ώζηεξνζθνπείνπ Ώζελψλ θαη ηδξχζεθε ην 1972 (εηθφλα15).  Σν 

Ώζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ δηαζέηεη έλα θαηνπηξηθφ ηειεζθφπην δηακέηξνπ 1.2 m θαη 

είλαη έλα απφ ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα ηειεζθφπηα ηεο ρψξαο,  κε θχξην φξγαλν κηα 

θάκεξα CCD. Σν ηειεζθφπην εγθαηαζηάζεθε ζηνλ ηαζκφ ην 1975. Δ ςεθηαθή 

θάκεξα CCD θαη ηα θίιηξα ειέγρνληαη εμ απνζηάζεσο απφ εηδηθφ ππνινγηζηή. Οη 

εξγαζίεο κε ηελ θάκεξα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο PMIS (GKR 

Comput Consulting), ελψ ηα θίιηξα πεξηζηξέθνληαη κε απιέο εληνιέο ζηελ ζεηξατθή 

πφξηα. ηνλ Ώ ιεηηνπξγεί κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνληθφ εξγαζηήξην. Σν 2016 ην 

ηειεζθφπην αλαβαζκίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο NELIOTA ηνπ 

Βπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αηαζηήκαηνο, γηα ηελ θαηαγξαθή πξνζθξνχζεσλ 

παξαγήηλσλ αζηεξνεηδψλ ζηε ειήλε. 

 Με ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ πην άκεζε δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ 

αλαβάζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ώζηεξνζθνπείνπ Κξπνλεξίνπ ζπγθιήζεθε 

ζχζθεςε ππφ ηνλ πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ ηελ Πέκπηε 23 Ενπιίνπ 2020, ζηελ 

Π.Β. Κνξηλζίαο. ηελ ελ ιφγσ ζχζθεςε εμεηάζηεθε ην ζέκα ησλ απαηηνχκελσλ 

κειεηψλ θαη απνθαζίζηεθε λα ζπκπιεξσζνχλ φζεο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ,  ψζηε λα 

δεκνπξαηεζεί άκεζα έλα έξγν 3.000.000 επξψ.  Δ παξέκβαζε ζα γίλεη κε βάζε 

κειέηε πνπ εθπνλήζεθε κε κέξηκλα ηεο Πεινπφλλεζνο Ώ.Β. θαη ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή λένπ θηεξίνπ 1.200 η.κ. πεξίπνπ, κε ρψξνπο εθζέζεσλ, 

ζπλεδξηάζεσλ θαη πιαλεηάξην, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ην 3ν κεγαιχηεξν ζηελ 

Βιιάδα.  Δ ελ ιφγσ επηζηεκνληθή ππνδνκή -κε ζεκαληηθφ ξφιν ζε δηεζλή εξεπλεηηθά 

αζηξνλνκηθά πξνγξάκκαηα- ζα απνηειέζεη ρψξν εθπαίδεπζεο, θαζψο είλαη 

επηζθέςηκνο απφ ζρνιεία, αιιά θαη νκάδεο θνηηεηψλ. 

  Βπίζεο έρεη ζπληαρζεί πξνκειέηε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

http://neliota.astro.noa.gr/
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πνπ πεξηιακβάλεη κνλνπάηηα ζε δηαδξνκέο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ηηο ηξνρηέο ησλ 

νπξαλίσλ ζσκάησλ ζην δηάζηεκα ππφ θιίκαθα θαη επηκέξνπο ζεκαηηθά πάξθα 

(πάξθν γεσκεηξίαο, θσηνζχλζεζεο θπηψλ, λαπζηπινΎαο θιπ). Δ κειέηε έρεη 

ππνγξαθεί θαη παξαιεθζεί απφ ηε Αηεχζπλζε Σερληθψλ Βξγσλ Κνξηλζίαο, ελψ έρεη 

εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα γηα ην θηήξην απφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2018.  

   Βμ άιινπ, απφ ην 1995, πεξηζζφηεξνη απφ 7.000 επηζθέπηεο έρνπλ μελαγεζεί 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ώζηεξνζθνπείνπ Κξπνλεξίνπ, είηε ζην πιαίζην εθδειψζεσλ 

αλνηρηψλ ζπξψλ είηε ζην πιαίζην έθηαθησλ μελαγήζεσλ νκάδσλ επηζθεπηψλ, ελψ 

θαη‟ έηνο, καζεηέο πεξίπνπ 20 ζρνιείσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο Κνξηλζίαο θαη άιισλ πεξηνρψλ μελαγνχληαη ζην Κέληξν Βπηζθεπηψλ 

Κξπνλεξίνπ. 

                     

                           Δηθφλα 15. Ο Ώζηξνλνκηθφο ηαζκφο. 

3ε ελφηεηα: Λαιηψηε, Μεγάινο ΐάιηνο, Μηθξφο ΐάιηνο.  

Δ ελφηεηα απηή εθηείλεηαη επίζεο γξακκηθά θαηά κήθνο ηνπ δεπηεξεχνληνο 

επαξρηαθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ην Αηκεληφ κε ην Θξνθαξί θαη ην Γεκελφ ηεο Α.Β. 

Ξπινθάζηξνπ κε ηα νπνία θαη εκθαλίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθή αιιά θαη ιεηηνπξγηθή 

ζπγγέλεηα (αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα) ελψ εμαξηψληαη άκεζα απφ ην Κηάην. 

4ε ελφηεηα: Κιεκέληη, ΐειίλα.  

Πεξηιακβάλεη ηα νξεηλά, εμαηξεηηθνχ θιίκαηνο, ρσξηά Κιεκέληη θαη ΐειίλα πνπ 

νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζε κία εληαία νξεηλή ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε ην Καίζαξη ηεο Α.Β. 

ηπκθαιίαο θαη ην Παλαξίηη ηεο Α.Β. Ξπινθάζηξνπ. Σν Κιεκέληη θείηαη επί ηνπ 

πξσηεχνληνο επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πξνο ηε ηπκθαιία θαη απνηειεί πξαθηηθά 

β‟ θαηνηθία γηα θαηνίθνπο κφληκα δηακέλνληεο ζην Πάζην. Δ ΐειίλα είλαη  θνηλφηεηα επί 

ηνπ δεπηεξεχνληνο επαξρηαθνχ δηθηχνπ πξνο Παλαξίηη. 

Χο πξνο ην δεχηεξν επίπεδν, πξνζεγγίδεηαη ην Κηάην, ζπγθεληξψλνληαο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Αήκνπ ζηαζεξά φιεο ηηο δεθαεηίεο απφ ην 

1971 έσο ην 2011. 

Σν Κηάην  αλαπηχζζεηαη θχξηα θαηά κήθνο δψλεο πνπ εθηείλεηαη αλάκεζα 

ζηελ παξαιία – Παιαηά Βζληθή Οδφο θαη ηελ πθηζηάκελε γξακκή  ηνπ πξναζηηαθνχ 

θαη θαηά κήθνο ηεο δεμηάο (ΝΏ) φρζεο ηνπ Κπξίιινπ πνηακνχ πνπ εθβάιιεη ζηνλ 
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Κνξηλζηαθφ δηαηξέρνληαο ηελ πφιε. Σα φξηά ηνπ εθάπηνληαη πξαθηηθά κε απηνχ ηνπ 

Κάησ Αηκεληνχ θαη ηνπ Παζίνπ ελψ παξάιιεια «ηείλνπλ» πξνο απηά ηνπ Μνπιθίνπ.  

ην Κηάην ην νπνίν εκθαλίδεη έληνλα αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεληξψλεηαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ηεο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ Αήκνπ. Δ πεξηνρή θαηνηθίαο δελ είλαη 

ακηγήο θαη ζπλππάξρεη – θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ – κε εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα, θηίξηα γξαθείσλ, θαθελεία θαη εζηηαηφξηα αιιά θαη κηθξέο βηνηερληθέο 

κνλάδεο. 

ηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ θαηαγξάθνληαη έμη ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο – γεηηνληέο κε 

βάζε ηηο ελνξίεο ή/θαη ηα ζρνιεία, γεσγξαθηθά φξηα (εθβνιέο Ώζσπνχ). Οη γεηηνληέο 

απηέο είλαη:  

1. Κέληξν – Μαγνχια – Παλαγηά,  

2. Καλειινπνχινπ, αλαηνιηθά ηεο πξψηεο,  

3. Μεζνπνηακίαο, δπηηθά ησλ εθβνιψλ ηνπ Ώζσπνχ,  

4. Πξνζθπγηθφο Οηθηζκφο Νεάπνιεο αθφκα δπηηθφηεξα, 

5. ηαζκφο – Πιαηάληα, αλαηνιηθά ηνπ Ώζσπνχ ζην χςνο ηνπ Κέληξνπ θαη 

πξνο ηελ ελδνρψξα θαη  

6. Σξαγάλα, λφηηα πξνο ην Μνχιθη.  

Δ ζχλζεζε θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο 

ηνπ Αήκνπ, αλαδεηθλχεη ηππηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ην γξαθείν ηεο  θνηλφηεηαο, ε 

Βθθιεζία, ηα ζρνιεία – φπνπ ππάξρνπλ – ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ή θάπνηεο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απνηεινχλ ην «θέληξν» ησλ κηθξψλ νηθηζκψλ. Ώπφ ηα 

πνιενδνκηθά πξφηππα ζεσξείηαη σο ειάρηζην φξην ηα 10 θαηαζηήκαηα γηα ηε 

ζχζηαζε «θέληξνπ». Με ην θξηηήξην απηφ πξνθχπηεη φηη θαλέλαο νηθηζκφο δελ 

δηαζέηεη θέληξν φπνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά νη 

θαζεκεξηλέο, ηνπιάρηζηνλ, αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 

Δ Α.Β. ηπκθαιίαο, έρεη σο βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηε Λίκλε ηεο 

ηπκθαιίαο, ελψ νη νηθηζκνί πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή θαζνξίδνληαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα ηεο πεξηνρήο, ηελ 

επαξρηαθή νδφ Κηάηνπ - νπιίνπ - Γθνχξαο. 

Με θξηηήξην ηελ παξαπάλσ ζρέζε, δηαθξίλνληαη 3 ελφηεηεο θνηλνηήησλ ζηελ 

πεξηνρή: 

α) Σηο θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη επί ή πνιχ θνληά ζηνλ θχξην νδηθφ άμνλα 

(Καζηαληά, Λαχθα, ηπκθαιία, Καιιηάλνη, Καίζαξη θαη Κεθαιάξη). 

β) Σηο θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη, φρη πνιχ καθξηά απφ ηνλ θχξην νδηθφ 

άμνλα (Αξνζνπεγή, Κπιιήλε). 
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γ) Σηο θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ θχξην νδηθφ άμνλα (Φάξη, 

Ώζπξφθακπνο). 

Μηα άιιε βαζηθή δηάθξηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο 

είλαη: 

α) ζ΄ απηέο πνπ έρνπλ κηα νπηηθή επαθή κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε ιίκλε ηεο 

ηπκθαιίαο, ή είλαη νξαηνί απφ ηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα (ηπκθαιία, Καιιηάλνη, 

Καίζαξη, Κπιιήλε, Κεθαιάξη) θαη 

β) ζ΄ απηέο πνπ δελ έρνπλ θακία νπηηθή επαθή κεηαμχ ηνπο, νχηε κε ηε ιίκλε 

ηεο ηπκθαιίαο, νχηε είλαη νξαηνί απφ ηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα (Αξνζνπεγή, Λαχθα, 

Φάξη, Ώζπξφθακπνο). 

Δ Καζηαληά, βξίζθεηαη επί ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ άμνλα, αιιά δελ έρεη θακία 

νπηηθή επαθή κε θακκία άιιε θνηλφηεηα. 

ηε Α.Β. Φελενχ ε Γθνχξα απνηειεί ηελ έδξα ηεο Α.Β. Φελενχ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο γεληθήο θαηνηθίαο. πγθεληξψλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δήκνπ, αλαπηχζζεηαη επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ, θαηά ηνλ άμνλα βνξξά – λφηνπ, 

πνπ ζπλδέεη ηελ θνηλφηεηα κε ην ηελφ πξνο βνξξά θαη ην Μεζηλφ πξνο λφην. Σκήκα 

ηεο νδνχ απηήο πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο βαζηθή αξηεξία, εθφζνλ 

απνηειεί ηε βαζηθή νδφ κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ πξνο άιινπο πξννξηζκνχο, ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ Αήκνπ. 

Δ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ καδί κε ηα γχξσ θηίξηα, ηελ πεηξφθηηζηε εθθιεζία ησλ 

Σαμηαξρψλ πνπ ρηίζηεθε ζηα 1877, ην αξρνληηθφ ηνπ Πξεδάξε πνπ ρηίζηεθε ην 1830, 

ην αξρνληηθφ ηνπ Οηθνλφκνπ Γθνχξα θαη ην θηίξην ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο  Κνηλφηεηαο 

Γθνχξαο, απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ αξρηηεθηνληθφ ζχλνιν, ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο 

ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 19νπ αηψλα θαη γη‟ απηφλ ην ιφγν έρεη θεξπρζεί σο 

ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν απφ ηελ ππεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ 

έξγσλ ηεο Απηηθήο Βιιάδαο (ΦΒΚ795/β/1979). 

ηελ Ώξραία Φελεφ αλαπηχζζεηαη έλα ηνπηθφ θέληξν θαηά κήθνο ελφο 

ηκήκαηνο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Φελεφο - Λνχδη, ζπλερίδεη ζην ζεκείν ηνκήο ησλ ηξηψλ 

νδψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ επαξρηαθή νδφ Μεζηλνχ- Ώξραίαο Φελενχ θαη 

βνξεηφηεξα, εθεί πνπ βξίζθεηαη ε πιαηεία κε ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ. Δ επαξρηαθή 

νδφο πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ κε ην Μεζηλφ λνηηνδπηηθά, ηε ιίκλε Αφμα βφξεηα θαη ην 

Παλφξακα δπηηθά δηέξρεηαη πεξηθεξεηαθά ηεο θνηλφηεηαο θαη  ιεηηνπξγεί σο βαζηθή 

αξηεξία κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ  πξνο άιιεο θνηλφηεηεο θαη νηθηζκνχο. 

Ο νηθηζκφο ΐίιηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ε ζπλδεηήξηα αγξνηηθή νδφο πνπ 

δηέξρεηαη απφ ηα λφηηα θαη ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ κε ηε δεκνηηθή νδφ Μεζηλνχ – Ώξραίαο 

Φελενχ. 
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Δ επαξρηαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ Λνχδη κε ηηο ππφινηπεs θνηλφηεηεο 

θαη νηθηζκνχο απνηειεί  ηε βαζηθή νδφ κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ πξνο 

άιινπο πξννξηζκνχο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ Αήκνπ. 

Έλα ηνπηθφ θέληξν αλαπηχζζεηαη ζηνλ Κάησ Σαξζφ βνξεηνδπηηθά εθεί πνπ 

ππάξρεη ην θαθελείν ηνπ ρσξηνχ. Ο αγξνηηθφο δξφκνο πνπ δηαζρίδεη γξακκηθά ηελ 

θνηλφηεηα θαη ηελ ζπλδέεη κε ηνλ Άλσ Σαξζφ, ιεηηνπξγεί σο βαζηθή αξηεξία, ελψ 

πξνηείλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο επαξρηαθήο νδνχ πνπ ζπλδέεη ηηο θνηλφηεηεο θαη 

ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Αήκνπ κε ην Αεξβέλη, σο ζπλδεηήξηα νδφο. 

Έλα ηνπηθφ θέληξν αλαπηχζζεηαη επί ηεο επαξρηαθνχ νδνχ πνπ δηαζρίδεη ην 

Μεζηλφ θαηά ηνλ άμνλα βνξξά – λφηνπ,  ζπλδέεη ην Μεζηλφ κε ηε Γθνχξα πξνο βνξξά 

θαη ηε Μνζηά πξνο λφην. Σκήκα ηεο νδνχ απηήο πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί σο βαζηθή αξηεξία, εθφζνλ απνηειεί ηε βαζηθή νδφ κεηαθίλεζεο ησλ 

θαηνίθσλ πξνο άιινπο πξννξηζκνχο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ Αήκνπ. 

Παξάιιεια ε επαξρηαθή νδφο Μεζηλνχ – Ώξραίαο Φελενχ ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί 

ζπλδεηήξηα νδφ κε ηελ Ώξραία Φελεφ. Καηά κήθνο απηήο ηεο νδνχ ήδε βξίζθνληαη 

νξηζκέλεο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Βπίζεο έλα θαηά 

πνιχ κηθξφηεξν ηνπηθφ θέληξν αλαπηχζζεηαη  επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Μεζηλνχ – 

Γθνχξαο. 

Έλα ηνπηθφ θέληξν αλαπηχζζεηαη επί ηεο επαξρηαθνχ νδνχ πνπ ζπλδέεη ηε 

Μνζηά κε ην Μάηη, φπνπ βξίζθεηαη ε ΐπδαληηλή εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ. Χο 

βαζηθή αξηεξία πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ε επαξρηαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ηελ 

θνηλφηεηα κε ην Μεζηλφ πξνο βνξξά θαη κε ηελ Καζηαληά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. 

Παξάιιεια πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπιιεθηήξηα νδφο ε 

επαξρηαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ην Μάηη κε ην πξνηεηλφκελν ΐΕΟΠΏ (βηνκεραληθή 

πεξηνρή εληφο ζρεδίνπ) λφηηα ηεο θνηλφηεηαο ζε πεξηνρή πνπ ήδε πθίζηαηαη ζρεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ θπξίσο ηελ θηελνηξνθηθή θαη γεσξγηθή παξαγσγή. 

Αχν κηθξά ηνπηθά θέληξα αλαπηχζζνληαη επί ηεο αγξνηηθήο νδνχ πνπ 

δηαηξέρεη ην Παλφξακα. Σν έλα βνξεηναλαηνιηθά ηεο θνηλφηεηαο, θνληά ζηελ είζνδν  

θαη ην άιιν λνηηναλαηνιηθά, ζην ζεκείν πνπ είλαη ε θεληξηθή εθθιεζία κε ηε κηθξή 

πιαηεία. Λφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζέαο πξνο ηνλ Φελεαηηθφ θάκπν, πξνηείλεηαη ε 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλαςπρή. Χο βαζηθή 

αξηεξία ηεο θνηλφηεηαο ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ε αγξνηηθή νδφο πνπ  ηελ 

δηαηξέρεη θαηά ηνλ άμνλα βνξξά - λφηνπ θαη ηνλ ζπλδέεη κε ηελ Ώξραία Φελεφ θαη ηνλ 

νηθηζκφ ζην Λνχδη. 

Έλα ηνπηθφ θέληξν αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο επαξρηαθήο νδνχ πνπ 

δηαζρίδεη ην ηελφ θαη ην ζπλδέεη κε ηε Γθνχξα πξνο λφην, κε ην Αεξβέλη πξνο ΐνξξά 

θαη κέζσ ηεο γέθπξαο κε ηνλ Κάησ θαη Άλσ Σαξζφ θαη ηε πβίζηα (Φελεφο).  
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ηελ θνηλφηεηα Φελενχ αλαπηχζζνληαη δχν ηνπηθά θέληξα, ην έλα επί ηεο 

αγξνηηθήο νδνχ πνπ ηελ δηαζρίδεη θαηά ηνλ άμνλα αλαηνιήο – δχζεο ζην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ε πεηξφθηηζηε εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλα θαη ην άιιν επί ηεο 

επαξρηαθήο νδνχ πνπ ελψλεη ηελ θνηλφηεηα κε ην ηελφ αλαηνιηθά θαη κε ηελ ηερλεηή 

ιίκλε Αφμα πξνο ηα δπηηθά. Δ επαξρηαθή νδφο  ιεηηνπξγεί σο βαζηθή αξηεξία, ελψ ε 

αγξνηηθή νδφο σο ζπλδεηήξηα.  

Πνιχ θνληά ζηελ θνηλφηεηα Φελενχ βξίζθεηαη έλα ζπγθξφηεκα πδξνθίλεησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηαηί ζψδεη 4 δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα εθ ησλ 

νπνίσλ ηα δχν είλαη ηα κνλαδηθά ζε ιεηηνπξγία ζε φιε ηε Αεκνηηθή Βλφηεηα. 

 

11..44..33    ΥΥυυσσιικκοοίί  ΠΠόόρροοιι  κκααιι  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  

11..44..33..11    ΤΤδδααηηηηθθννίί  ΠΠφφξξννηη 

Σελ έθηαζε ηεο Α.Β. ηθπσλίσλ δηαζρίδνπλ 4 πνηακνί πνπ απφ ΐΏ πξνο ΝΑ 

είλαη: ν ειίαλδξνο, πνπ εθβάιεη ζηελ Παξαιία Αηκεληνχ, ν Κχξηιινο θαη ν 

Βιηζζψλαο (κε εγθηβσηηζκέλε θνίηε θαηά ηε δηέιεπζε απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο), 

πνπ δηαηξέρνπλ ην Κηάην ζηηο εθβνιέο ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηέινο ν Ώζσπφο, 

πνπ ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ πξνο ηηο εθβνιέο ηνπ ζηνλ Κνξηλζηαθφ, απνηειεί ην θπζηθφ 

θαη δηνηθεηηθφ φξην ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ κε ην γεηηνληθφ Αήκν ΐέινπ-ΐφραο. 

Ώπφ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο άμνλεο απνζηξάγγηζεο, θχξηνο είλαη απηφο ηεο 

απνξξνήο ηνπ Ώζσπνχ, ελψ ππάξρνπλ επίζεο δηάζπαξηεο πεγαίεο εθθνξηίζεηο θαη 

γεσηξήζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε θαη άξδεπζε, κε ηδηαίηεξεο 

ππθλψζεηο ζηα νξεηλά ηκήκαηα ηνπ Αήκνπ. 

Δ Α.Β. ηπκθαιίαο πεξηιακβάλεη ηε ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο θαη αξθεηνχο 

ρείκαξξνπο. 

Λίκλε ηεο Σηπκθαιίαο: Δ Λίκλε ηπκθαιία είλαη απφ ηηο δηαζεκφηεξεο Λίκλεο 

ηεο Πεινπνλλήζνπ, κηαο θαη ην φλνκά ηεο έρεη ζπλδεζεί άξξεθηα κε πάκπνιινπο 

κχζνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίκλε γιπθνχ λεξνχ, νξεηλνχ ηχπνπ, ε νπνία είλαη ζπάληα 

φρη κφλν ζηε Πεινπφλλεζν αιιά θαη ζε φιε ηελ Βιιάδα. ΐξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ 

λνκνχ Κνξηλζίαο θαη Ώξγνιίδαο θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπ ηεο 

Γήξεηαο (φξνο Κπιιήλε) θαη ηνπ φξνπο Οιίγπξηνπ, θνληά ζην νξνπέδην ηνπ Φελενχ. 

Δ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο αγγίδεη ηα 7.700 

ζηξέκκαηα θαη ην κέγηζην βάζνο ηεο είλαη 10 κέηξα. κσο θαηά ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν θαη κάιηζηα ζε πεξηφδνπο αλνκβξίαο, ε ιίκλε κνηάδεη κε έινο, πεξηνξίδεηαη 

ζε έθηαζε ζηα 3.500 ζηξέκκαηα θαη ζε βάζνο κφιηο 3 κέηξσλ.  

Φείκαξξνη: Σελ επξχηεξε Τ.Λ. ηεο πεξηνρήο ηπκθαιίαο θαη 

Παπαξξεγφπνπινπ θαη ηα βνπλά πνπ πςψλνληαη γχξσ ηεο, απιαθψλνπλ πνιιά 
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κηθξά θαη κεγάια ξεχκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο. 

Πξφθεηηαη γηα λεπξψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη 

νθείινληαη ζηελ δηαβξσηηθή δξάζε ηνπ λεξνχ. Οη θπξίαξρνη ρείκαξξνη πνπ δξνπλ 

ζηελ πεξηνρή είλαη ν ρείκαξξνο Λαχθαο, Καζηαληάο, Αξνζνπεγήο, Κπιιήλεο, 

Λπθνξέκαηνο θαη δηάθνξνη άιινη πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο εμέηαζεο. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα Τ.Λ. κε ρεηκαξξηθά θαηλφκελα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, κε κηθξή 

ζηεξενπαξνρή θαη κνξθνγελλεηηθνχο κεραληζκνχο κεηαβαηηθνχο (άιισλ πξνο ηελ 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη άιισλ ζηάζηκσλ).  

ηε Α.Β Φελενχ δεζπφδεη ε ηερλεηή ιίκλε Αφμα αιιά ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ 

θαη αξθεηνί ρείκαξξνη θαη πεγέο. 

Λίκλε θξάγκαηνο Γόμα: Βθηφο απφ ηελ ζεκαζία πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα 

απνθηήζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ σο ηερλεηφ πγξνηνπηθφ νηθνζχζηεκα, απνηειεί 

θαη ζεκαληηθφ ηνπηαθφ ζηνηρείν εληφο ηεο ιεθάλεο ηνπ Φελενχ ηδηαίηεξνπ αηζζεηηθνχ 

θάιινπο. 

Πεγέο: ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο κε ζεκαληηθή παξνρή, εθ ησλ 

νπνίσλ ε ζεκαληηθφηεξε βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο Φελενχ (πβίζηαο) 

ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Α.Β. Φελενχ. 

Φείκαξξνη: Σν ιεθαλνπέδην δηαξξένπλ επίζεο πνιινί ρείκαξξνη. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο είλαη ν ιβηνο πνπ ζπγθεληξψλεη φια ηα λεξά απφ ηε βφξεηα θαη 

αλαηνιηθή νξεηλή θαη πεδηλή πεξηνρή ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Άιινο ρείκαξξνο πνπ 

δηαζρίδεη ην ιεθαλνπέδην είλαη ν Αφμαο ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηηο κηζγάγγεηεο 

ιεθαλψλ απνξξνήο ηνπ Υεικνχ ζηα δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ Φελεφο (πβίζηα). Καηά 

θαηξνχο ε εχθνξε πεδηάδα - κε ηελ εληππσζηαθή ρξσκαηηζηή πνηθηιία θαη ηηο 

θαξπδηέο - είρε κεηαβιεζεί νιφθιεξε ζε ιίκλε, θαζψο ηα φκβξηα χδαηα δελ έβξηζθαλ 

δηέμνδν πξνο ηε ζάιαζζα. Υάξε ζηηο θπζηθέο θαηαβφζξεο ηνπ βνπλνχ ατηάο, ε 

πεδηάδα απνθνξηηδφηαλ απφ ηα λεξά ηεο ιίκλεο. ήκεξα ιηγoζηφ κφvo vεξφ ιηκvάδεη 

θovηά ζηηο θαηαβφζξεο. Δ πεξηoρή έρεη απνδνζεί ζηηο θαιιηέξγεηεο. 

 

11..44..33..22    ΔΔδδααθθηηθθννίί  ΠΠφφξξννηη 

Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο είλαη γφληκα κε θαιή δνκή θαη επλντθή θαηαλνκή ηνπ 

πνξψδνπο. Έηζη παξνπζηάδνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνχ ηεο 

βξνρήο θαη ζηαδηαθήο απνδέζκεπζήο ηνπ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ρσξίο 

παξάιιεια λα εκπνδίδνπλ ηελ επαξθή ζηξάγγηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζηζηνχλ ην έδαθνο θαηάιιειν γηα ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ θαιιηεξγεηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο πνπ θηάλεη 

πάλσ απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο θαζηζηά ηε πεξηνρή ηδαληθή γηα 
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αλάπηπμε δπλακηθψλ θαη απαηηεηηθψλ θαιιηεξγεηψλ φπσο νη αξνηξαίεο θαη 

δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα, ηα ζηηεξά, ηα φζπξηα θαη ηα 

θεπεπηηθά. 

 

11..44..33..33    ΚΚιιηηκκααηηννιιννγγηηθθέέοο  ππλλζζήήθθεεοο 

Σν θιίκα ζην Αήκν ηθπσλίσλ έρεη ζε γεληθέο γξακκέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, δειαδή ήπηνπο θαη βξνρεξνχο ρεηκψλεο, ζρεηηθψο ζεξκά θαη 

μεξά θαινθαίξηα θαη κεγάιε ειηνθάλεηα φιν ζρεδφλ ην ρξφλν. 

Ώπφ θιηκαηνινγηθήο πιεπξάο ην έηνο κπνξεί λα ρσξηζηεί θπξίσο ζε δχν 

επνρέο: Σελ ςπρξή θαη βξνρεξή ρεηκεξηλή πεξίνδν πνπ δηαξθεί απφ ηα κέζα ηνπ 

Οθησβξίνπ θαη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ θαη ηε ζεξκή θαη άλνκβξε επνρή πνπ δηαξθεί 

απφ ηνλ Ώπξίιην έσο ηνλ Οθηψβξην. 

 

   

Γξάθεκα 23. Μέζε κεληαία ζεξκνθξαζία (Πεγή: Β.Μ.Τ., Αηεχζπλζε Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα 

ηαηηζηηθήο. ηαζκφο: ΐέιν). 

 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν, νη ςπρξφηεξνη κήλεο είλαη ν Εαλνπάξηνο θαη ν 

Φεβξνπάξηνο, φπνπ θαηά κέζν φξν ε κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 9,2 νC έσο 

9,5 νC (γξάθεκα 23). Σα ζηνηρεία φια έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ Βζληθή Μεηεσξνινγηθή 

Τπεξεζία, απφ ηνλ ππνζηαζκφ ηνπ ΐέινπ. Δ ζεξκφηεξε πεξίνδνο αθνξά ζην 

ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ενπιίνπ θαη ζην πξψην ηνπ Ώπγνχζηνπ φπνπ ε κέζε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 28,7 νC κέρξη 28,2  νC. 

Οη βξνρέο, αθφκε θαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δε δηαξθνχλ γηα πνιιέο κέξεο θαη 

ν νπξαλφο δε κέλεη ζπλλεθηαζκέλνο γηα αξθεηέο ζπλερφκελεο κέξεο, φπσο ζπκβαίλεη 

ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο γεο.  

Οη ρεηκεξηλέο θαθνθαηξίεο δηαθφπηνληαη ζπρλά θαηά ηνλ Εαλνπάξην θαη ην 

πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ απφ ειηφινπζηεο εκέξεο, ηηο γλσζηέο απφ 

ηελ αξραηφηεηα «Ώιθπνλίδεο εκέξεο». Καηά ηε ζεξκή θαη άλνκβξε επνρή ν θαηξφο 
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είλαη ζηαζεξφο, ν νπξαλφο ζρεδφλ αίζξηνο, ν ήιηνο ιακπεξφο θαη δε βξέρεη εθηφο απφ 

ζπάληα δηαιείκκαηα κε ξαγδαίεο βξνρέο ή θαηαηγίδεο κηθξήο φκσο δηάξθεηαο (γξάθ.   

24).  

 

 Γξάθεκα 24. Μέζν κεληαίν χςνπο πεηνχ (Πεγή: Β.Μ.Τ., Αηεχζπλζε Γ / Σκήκα Τδξνινγίαο. ηαζκφο: 

ΐέιν). 

 

Καηά ηε ζεξκή επνρή νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κεηξηάδνληαη απφ ηε δξνζεξή 

ζαιάζζηα αχξα θαη απφ ηνπο αλέκνπο, ε κέζε έληαζε ησλ νπνίσλ απεηθνλίδεηαη ζην 

γξάθεκα 25. 

 

 

Γξάθεκα 25. Μέζε  κεληαία έληαζε αλέκνπ ζε θφκβνπο (Πεγή: Β.Μ.Τ., Αηεχζπλζε Γ / Σκήκα 

Τδξνινγίαο. ηαζκφο: ΐέιν). 

 

Δ άλνημε έρεη κηθξή δηάξθεηα, δηφηη ν κελ ρεηκψλαο είλαη φςηκνο, ην δε 

θαινθαίξη αξρίδεη πξψηκα. Σν Φζηλφπσξν είλαη καθξχ θαη ζεξκφ θαη πνιιέο θνξέο 

παξαηείλεηαη κέρξη ηα κηζά ηνπ Αεθεκβξίνπ. 

Δ κέζε κεληαία ζρεηηθή πγξαζία (γξαθ.26) είλαη ζηαζεξά πάλσ απφ 50% θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Τγξφηεξνη κήλεο είλαη ν Ννέκβξηνο, Αεθέκβξηνο θαη 

Εαλνπάξηνο κε ηε κέζε ζρεηηθή πγξαζία λα θπκαίλεηαη απφ 75,5% έσο 76,6%, ελψ νη 
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ρακειφηεξεο ηηκέο ζεκεηψλνληαη θαηά ηνπο κήλεο Ενχλην, Ενχιην θαη Ώχγνπζην θαη 

θπκαίλνληαη απφ 53,3% έσο 56,7%. 

 

 

Γξάθεκα 26. Μέζε κεληαία πγξαζία (Πεγή: Β.Μ.Τ., Αηεχζπλζε Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα ηαηηζηηθήο. 

ηαζκφο: ΐέιν). 

Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Αήκνπ ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη. Έηζη ζηηο 

νξεηλέο θνηλφηεηεο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο είλαη ν βαξχο ρεηκψλαο θαη νη 

δπλαηνί παγεηνί ζηηο αξρέο ηηο άλνημεο, ελψ ζηελ παξάθηηα δψλε παξνπζηάδεηαη 

θιίκα θαζαξά κεζνγεηαθφ κε ήπηνπο ρεηκψλεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο Α.Β. ηπκθαιίαο φπνπ βξίζθεηαη ην 

δαζηθφ ζχκπιεγκα Κεθαιαξίνπ-Κιεκεληίνπ-Καηζαξίνπ-ΐειίλαο, ην θιίκα κπνξεί λα 

θαηαηαγεί αλάκεζα ζην έληνλν κέζν-κεζνγεηαθφ θαη ζην αζζελέο κέζν-κεζνγεηαθφ. Δ 

πεξηνρή κπνξεί λα ζεσξεζεί χθπγξε-εκίμεξε. Ο ρεηκψλαο ζην ηκήκα απηφ είλαη 

ςπρξφο. Βίλαη έληνλεο νη ρηνλνπηψζεηο θαη νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ άλνημε, 

φπνπ θαη ζπκβαίλνπλ φςηκνη παγεηνί. Σν κέζν εηήζην χςνο πεηνχ θπκαίλεηαη απφ 

600-1.000 mm. 

ηε λφηηα πιεπξά ηεο πεξηνρήο, φπνπ βξίζθεηαη ην δαζηθφ ζχκπιεγκα 

Λαχθαο-Καζηαληάο, ην θιίκα είλαη αζζελέο κέζν-κεζνγεηαθφ. Δ πεξηνρή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί χθπγξε. Σν θαινθαίξη ζην ηκήκα απηφ είλαη δξνζεξφηεξν θαη ν ρεηκψλαο 

δξηκχηεξνο. Δ θαηαλνκή ησλ βξνρψλ είλαη πην θαλνληθή. Σν κέζν εηήζην χςνο πεηνχ 

θπκαίλεηαη απφ 600-1.200 mm, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνο ηελ θνξπθνγξακκή 

ηνπ Οιίγπξηνπ θαη ην κηθξφηεξν πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Γαβξηά.  

  

11..44..33..44    ΟΟηηθθννζζππζζηηήήκκααηηαα   

ηε πεξηνρή κειέηεο παξαηεξνχληαη ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα κε καθθία 

(ζακλψδεο) βιάζηεζε, θξχγαλα, θσλνθφξα θαη αείθπιια πιαηχθπιια. εκαληηθά 

επίζεο είλαη ηα παξφρζηα-πγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα ξεφλησλ πδάησλ αθνχ ε 
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πεξηνρή δηαζρίδεηαη απφ ηέζζεξα πνηάκηα, ηνλ Ώζσπφ κε ξνή ζρεδφλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηνλ Βιηζζψλα, ηνλ ειιίαλδξν θαη ηνλ Κχξηιιν. 

ηελ Α.Β. ηπκθαιίαο ηα νηθνζπζηήκαηα θαηαηάζζνληαη ζε δπν γεληθέο 

θαηεγνξίεο: α) Σα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ηηο εθηάζεηο 

ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ηπκθαιίαο, ζεκαληηθφηεξα ζε έθηαζε είλαη ηα δάζε, 

ηνπο ζακλψλεο θαη ηηο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη β) ηα πγξνηνπηθά 

νηθνζπζηήκαηα, πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο θαη είλαη κνλαδηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ μεθνχξαζε, δηαηξνθή, δηαρείκαλζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο άγξηαο 

παλίδαο. 

Δ Α.Β. Φελενχ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζψο πεξηβάιιεηαη απφ ηξεηο ραξαθηεξηζηηθνχο νξεηλνχο φγθνπο νη 

νπνίνη απνηεινχλ θαη νη ηξεηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000.  

 

11..44..33..55    ΟΟξξεεηηλλννίί  γγθθννηη 

ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Γήξεηαο, ηνπ Υεικνχ θαη ηνπ Οιίγπξηνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζεκαληηθνί ηχπνη νηθνηφπσλ ηεο νδεγίαο 92/43/ΒΒ. 

Σν φξνο Κπιιήλε (Γήξεηα) ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα ρισξίδα θαη ζρεηηθά 

πςειφ πνζνζηφ ελδεκηζκνχ. ηα κεγάια πςφκεηξα ηνπ φξνπο Κπιιήλε ηα δάζε 

θεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica) θαηέρνπλ εθηεηακέλεο επηθάλεηεο θαη 

αθνινπζνχληαη, σο πξνο ηελ επηθάλεηα πνπ θαιχπηνπλ, απφ ηα δάζε καχξεο 

πεχθεο. 

Πεξηιακβάλεη κηα πνιχ ζεκαληηθή απφ ρισξηδηθήο άπνςεο ραξάδξα, ηε 

ραξάδξα ηεο Φιακπνπξίηζαο (GR 2530001) πνπ δηαζρίδεηαη απφ ηνλ ίζα πνηακφ. 

Δ πεξηνρή ηειεί ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη απνηειεί θαηαθχγην ζεξακάησλ. 

Ώληίζηνηρα ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρισξίδα ηνπ φξνπο Υεικνχ (GR 2520001). Δ 

νηθνινγηθή αμία ηνπ Υεικνχ, αλαδεηθλχεηαη απφ γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο ρισξηδηθφο πινχηνο, ν 

πινχηνο ζε ελδεκηζκνχο θαη ε ζπαληφηεηα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ζπλδπάδνληαη κε 

ηελ παξνπζία δαζψλ ειάηεο θαη καχξεο πεχθεο πνιχ θαιήο δνκήο θαη αλάπηπμεο, 

αιιά θαη δαζψλ κηθξφηεξεο έθηαζεο πιαηχθπιιεο δξπφο πνπ πξνζδίδνπλ ηελ 

ηδηαίηεξε νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία ηνπ Υεικνχ.  

Ο Υεικφο απνηειεί ην βφξεην ηκήκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ 

θαη απιψλεηαη αλάκεζα ζηνλ Κξάζη θαη ην ΐνπξατθφ πνηακφ θαη απφ ηνλ Ώξνάλην 

πνηακφ κέρξη ηε ζάιαζζα. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ηνπ φξνπο Υεικνχ 

πεξηιακβάλνπλ θαιά δαζσκέλεο πιαγηέο ηνπ Μεζν- θαη Τπεξ-Μεζνγεηαθνχ νξφθνπ 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

94 

 

βιάζηεζεο κε δάζε θεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica) θαη καχξεο πεχθεο 

(Pinus nigra subsp. pallasiana), απφθξεκλνπο αζβεζηνιηζηθνχο βξάρνπο, ηε ιίκλε 

Μαπξνιίκλε ζε πςφκεηξν 2.050 κ, παγεησληθήο πξνέιεπζεο (είλαη ε κνλαδηθή 

«αιπηθή» ιίκλε ηεο Πεινπνλλήζνπ) θαη ηελ εληππσζηαθή ραξάδξα ηεο ηχγαο 

(Όδαηα ηπγφο), πνπ πιαηζηψλεηαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο νξζνπιαγηέο ηνπ φξνπο 

θαη ζρεηίδεηαη κε κηα κηθξή, πγξή ζπειηά θαη έλαλ θαηαξξάθηε ζηε βάζε ηεο. 

Πνιιά ελδηαθέξνληα θπηηθά είδε βξίζθνληαη θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ φξνπο 

Οιίγπξηνπ (GR 2530004) πνπ βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ δήκνπ, κεηαμχ ησλ 

νξνπεδίσλ Φελενχ, ηπκθαιίαο θαη Καλδήιαο, πνπ είλαη νη πην ζεκαληηθέο 

πδξνινγηθέο ιεθάλεο ηεο βνξείνπ Πεινπνλλήζνπ.  

Δ Α.Β. Φελενχ πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα απφ ηηο βφξεηεο πιαγηέο ηνπ φξνπο 

απηνχ. Πνιιά είδε πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Οιίγπξην έρνπλ ελδηαθέξνπζα γεσγξαθηθή 

εμάπισζε. Δ πεξηνρή είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο. Ώπνηειεί κία πεξηνρή κεγάισλ 

πςνκέηξσλ, κε ζεκαληηθά δάζε ζην βφξεην ηκήκα θαη βηνηφπνπο θαηάιιεινπο γηα 

θπηά θαη δψα. Ώθφκε νη απφηνκεο βξαρψδεηο πιαγηέο ησλ θνξπθνγξακκψλ θαη φρη 

κφλν απηέο, απνηεινχλ πεξηνρέο θαηάιιειεο γηα ελδεκηθά θπηά. Σέινο ζηελ πεξηνρή 

απαληνχλ πνιιά ελδηαθέξνληα θπηηθά taxa (ελδεκηθά θπηά-ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 

απηή θαη πνπζελά αιινχ). Δ πεξηνρή ηειεί ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη απνηειεί θαηαθχγην ζεξακάησλ 

Σα φξε Οιίγπξηνο θαη Κπιιήλε έρνπλ εληαρζεί θαη ζηηο πεξηνρέο Corine. 

Ο Οιίγπξηνο (A00060077) κε ζπλνιηθή έθηαζε 8.781,76 (ha) είλαη έλα βηφηνπνο κε 

κεζαίνπ χςνπο βνπλφ, θαιπκκέλν κε δάζε απφ έιαηα θαη έλα κηθξφ, αιπηθνχ ηχπνπ 

ιηβάδη ζηελ πεξηνρή ηεο θνξπθήο. Θεσξείηαη ζεκαληηθή πεξηνρή γηα θάπνηα είδε 

Σξππνθάξπδνπ. Τπάξρνπλ αλνηθηνχ ραξαθηήξα ελδηαηηήκαηα (ελδηαίηεκα=θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη αλαπαξάγεηαη έλα είδνο, έλαο πιεζπζκφο ή κηα 

βηνθνηλφηεηα) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε Υξπζαεηνχ (Aquila chrysaetos). 

Κηλδπλεχεη απφ ηελ θαηά ηφπνπο ππεξβφζθεζε ηελ επέθηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

ην παξάλνκν θπλήγη. 

           Δ Κπιιήλε (A00020017) είλαη έλαο βηφηνπνο κε ζπλνιηθή έθηαζε 14.555,63 

(ha). Βίλαη κηα βνπλνθνξθή γπκλή θαη έλα νξνπέδην κε δάζνο πνπ ππάξρεη κφλν ζηηο 

ξεκαηηέο θαη ζε θάπνηεο βνξηλέο θαη αλαηνιηθέο πιαγηέο. Τπάξρεη θπξίσο 

Κεθαιιεληαθή ειάηε (Abiew cephalolina) θαη Μαχξε πεχθε (Pinuw nigra). Τπάξρνπλ 

πνιιά ελδεκηθά θπηά, φπσο ηα ραζκφθπηα. Δ νξληζνινγηθή ζπνπδαηφηεηα δελ έρεη 

εμαθξηβσζεί αθφκε. Κηλδπλεχεη απφ ην παξάλνκν θπλήγη ηελ ππεξβφζθεζε απφ 

θαηζίθηα ηελ επέθηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηελ ρεηκεξηλή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

παξάλνκε ρξήζε δειεηεξησδψλ δνισκάησλ. 
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Ο νξεηλφο γθνο ηνπ ατηά, βξίζθεηαη κεηαμχ Οιίγπξηνπ θαη Υεικνχ θαη δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο. πγθεθξηκέλα βξίζθεηαη λφηηα ηεο 

Νηνπξληνπβάλαο θαη δπηηθά ηνπ Οιίγπξηνπ. Εδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ρισξίδα θαη 

απηνχ ηνπ βνπλνχ ηνπ Φελενχ. πγθεθξηκέλα, ζηελ ρισξίδα ηνπ φξνπο αΎηά, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν πνιχ ζεκαληηθά είδε ηα νπνία ζεσξνχηαλ παιαηφηεξα πσο 

είραλ εμαθαληζζεί. 

 

11..44..33..66    ΓΓάάζζεε 

Εδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζκέλν σο 

αηζζεηηθφ δάζνο ηνπ Μνγγνζηνχ. Κεξχρζεθε Ώηζζεηηθφ κε Π.Α. ηνπ 1977. 

Χο Αηζζεηηθά Γάζε θεξχζζνληαη δάζε ή θπζηθά ηνπία πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή, 

νηθνινγηθή θαη ηνπξηζηηθή ζεκαζία, θαη επηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ηεο παλίδαο, ηεο 

ρισξίδαο θαη ηεο ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο ηνπο. ηελ Βιιάδα ππάξρνπλ 19 

αηζζεηηθά δάζε, κε ζπλνιηθή έθηαζε 33.109 εθηάξηα. 

  Σν δάζνο ηνπ Μνγγνζηνχ έρεη έθηαζε 5.200 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη αλάκεζα 

ζηα ρσξηά νχιη, Μεγάινο ΐάιηνο θαη Θξνθαξί. Ώπνηειείηαη απφ δξπο, αείθπιια 

πιαηχθπιια φπσο ν πξίλνο θαη ε θνπκαξηά, ραιέπην πεχθε, καχξε πεχθε θαη ιίγα 

δέληξα ειάηεο (εηθφλα 16). Βίλαη έλα θπζηθφ δάζνο  πνπ θχηξσζε κφλν ηνπ 

αθνινπζψληαο ηε θπζηθή εμέιημε. Ώλήθεη δηνηθεηηθά ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ (θαη έλα 

κηθξφ ηκήκα απηήο θαη ζηε Α.Β. Ξπινθάζηξνπ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο θνηλφηεηεο 

νπιίνπ, Κιεκεληίνπ, ΐειίλαο, Μηθξνχ θαη Μεγάινπ ΐάιηνπ. Σν γεγνλφο φηη βξίζθεηαη 

πνιχ θνληά ζηνπο νηθηζκνχο, ηνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε αηζζεηηθή, πγηεηλή θαη 

ηνπξηζηηθή ζεκαζία. Απζηπρψο, κέξνο ηνπ Αάζνπο θαηαζηξάθεθε ζηελ κεγάιε 

ππξθαγηά ηνπ 2002. 

               

          Δηθφλα 16: Σν αηζζεηηθφ δάζνο ηνπ Μνπγγνζηνχ. 

 

Οη αλζξψπηλεο επεκβάζεηο έρνπλ ππνβαζκίζεη ηα δάζε ηεο ηπκθαιίαο απφ 

πνιχ λσξίο. Ώπφ ηηο δηεγήζεηο ηνπ Παπζαλία πιεξνθνξείηαη θαλείο φηη νη πιαγηέο ηεο 

Γήξεηαο ήηαλ ήδε γπκλέο απφ δάζε. Έηζη ην κνλαδηθφ πςειφ δ άζνο πνπ ππάξρεη 
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ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο είλαη ην Αεκφζην χκπιεγκα ηνπ Βιαηνδάζνπο 

Λαχθαο – Καζηαληάο. 

Σν Αεκφζην χκπιεγκα ηνπ Βιαηνδάζνπο Λαχθαο-Καζηαληάο αλαπηχζζεηαη 

ζηηο πιαγηέο ηεο Κπιιήλεο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο νξνζεηξάο ηνπ Οιίγπξηνπ. 

Καιχπηεη νπζηαζηηθά ηηο Τ.Λ. ησλ ρεηκάξξσλ Καζηαληάο, Λαχθαο θαη Λπθνξέκαηνο. 

Ώζθεί ζεκαληηθφηαηε πδξνλνκηθή πξνζηαηεπηηθή δξάζε, ειέγρνληαο ηε δίαηηα 

(επηθαλεηαθή απνξξνή θαη ππφγεηα δηήζεζε) ησλ λεξψλ. Πξνζηαηεχεη έηζη ηνπο 

νηθηζκνχο, ηηο θαιιηέξγεηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ πνιχηηκσλ λεξψλ θαη ηνλ πγξφηνπν ηεο 

ιίκλεο. 

Σν βαζηθφ κεηξηθφ πιηθφ φπνπ αλαπηχζζεηαη ην Αάζνο είλαη ν θιχζρεο θαη ν 

αζβεζηφιηζνο. 

Σν δάζνο ζπληίζεηαη απφ ηηο δηαπιάζεηο: 

α) Σσλ αείθπιισλ-πιαηχθπιισλ (Οstryo carpinion) θαη ηνλ απμεηηθφ ρψξν 

Cocciferetum. Κπξηαξρνχλ ηα είδε πξίλνο, θνπκαξηά, θηιίθη, θέδξνο θιπ. 

β) Σσλ θσλνθφξσλ, δψλε Fagetalia, ππνδψλε Abietion cephalonicae. Βδψ 

θπξηαξρνχλ ζε ακηγείο ζπζηάδεο ε Κεθαιιεληαθή Βιάηε. Βπίζεο, απαληψληαη θαη 

άιια είδε φπσο ην ζθελδάκη, ηάμνο, θξάηαηγνο, δξπο θιπ. Δ δηαρεηξηζηηθή κνξθή 

είλαη ζπεξκνθπήο θεπεπηή θαη΄ άηνκν ή ζπδελδξίεο. 

γ) Σε δηάπιαζε ησλ μπισδψλ θξπγάλσλ θαη ηνπ ρισξνηάπεηα. 

Δ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαιχπηεη ην δαζηθφ ζχκπιεγκα είλαη 65.260 

ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 24.990 ζηξ. πςειφ δάζνο Βιάηεο, ηα 10.290 ζηξ. 

ζακλψδεηο εθηάζεηο θαη ηα ππφινηπα ρνξηνιηβαδηθέο. 

χκθσλα κε ππάξρνπζεο παιαηφηεξεο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ην ζχκπιεγκα 

ραξαθηεξίδεηαη σο πξνζηαηεπηηθφ ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο. Σν Ααζηθφ χκπιεγκα 

είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Ώλαηνιηθή Κνξηλζία, γηαηί είλαη έλα θπζηθφ δαζηθφ 

νηθνζχζηεκα πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ κνλαδηθφ πγξφηνπν ηεο ηπκθαιίαο Λίκλεο, ηνπο 

νηθηζκνχο θαη ηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Πέξαλ απηψλ, ην δάζνο έρεη θαη ηεξάζηηα αηζζεηηθή αμία κε ζπάληα είδε 

θπηψλ (ίηακνο) θαη εάλ αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο δαζηθήο αλαςπρήο ζίγνπξα 

κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο πνιιψλ επηζθεπηψλ. 

Δ πεδηλή πεξηνρή ηνπ νξνπεδίνπ ηνπ Φελενχ θαιιηεξγείηαη θαη δελ 

πεξηιακβάλεη ηχπνπο θπζηθψλ νηθνηφπσλ εθηφο ίζσο απφ κηθξέο δψλεο 

παξαξεκάηηαο θαη παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο (πιαηαλεψλεο, θαιακψλεο θ.ι.π.). Έηζη 

ε ρισξίδα ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ ηνπ νξνπεδίνπ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. 

ηελ πεξηνρή ηεο Α.Β. Φελενχ δηαθξίλνληαη δχν απφ ηηο πέληε θχξηεο δψλεο 

βιάζηεζεο:  
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α) ε Παξαµεζνγεηαθή Γψλε ΐιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis), πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ινθψδεο θαη ππννξεηλή θαη θαηαιακβάλεη ηε ζρεηηθά ρακειή 

θεληξηθή πεξηνρή ηεο Α.Β (πεδηάδα Φελενχ θαη πξφπνδεο ησλ γχξσ νξεηλψλ φγθσλ) 

θαη  

β) ε Γψλε ησλ Ααζψλ Ομπάο - Βιάηεο θαη ησλ Οξεηλψλ Παξαµεζφγεησλ 

Κσλνθφξσλ (Fagetalia), πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή θαη ππαιπηθή θαη 

θαηαιακβάλεη ηηο πςειφηεξεο πεξηκεηξηθέο πεξηνρέο ηεο Α.Β. Φελενχ, ελψ νη 

επηµήθεηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα πνηάµηα θαη ηα ξέµαηα αλήθνπλ ζηηο Ώδσληθέο 

θπηνθνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πγξφθηιε παξφρζηα βιάζηεζε.  

Δ Παξαµεζνγεηαθή Γψλε ΐιάζηεζεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ππνδψλε 

ηεο Ostryo - Carpinion θαη ηνπο απμεηηθνχο ρψξνπο (θπηνθνηλσληθέο ελψζεηο) 

Cocciferetum θαη Coccifera - Carpinetum, ζηηο νπνίεο θπξίαξρν είδνο είλαη ν πξίλνο 

(Quercus coccifera). Ώπφ ηηο ελψζεηο απηέο, ε πξψηε θζάλεη έσο θαη ηα 1.000 µ. 

πςφκεηξν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη θαη σο ππφξνθνο ζηελ θεθαιιεληαθή 

ειάηε (Abies cephalonica) θαη ηε καχξε πεχθε (Pinus nigra) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ έιιεηςε ηνπ αλαηνιηθνχ γαχξνπ (Carpinus orientalis).  

Δ δεχηεξε, ε θπηνθνηλσληθή έλσζε Coccifera - Carpinetum, εκθαλίδεηαη ζε 

πεξηνρέο πνπ ζην παξειζφλ θπξηαξρνχζαλ δάζε απφ ρλνψδε θαη πιαηχθπιιε δξπ 

(Quercus pubescens θαη Quercus conferta), πνπ ππνβαζκηζηήθαλ θπξίσο απφ 

αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο (ππεξβφζθεζε, ππξθαγηέο, θ.ι.π.) θαη εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο ξηδνβιαζηηθήο θαη πξεµλνβιαζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξίλνπ, εκθαλίδνληαη 

ζήµεξα σο εθηεηακέλνη πξηλψλεο, µε ππνιείµµαηα ζηηο θαιχηεξεο εδαθηθά ζέζεηο, 

απφ ηα δξπνδάζε ηεο ρλνψδνπο θαη πιαηχθπιιεο δξπφο.  

Δ Γψλε ησλ Ααζψλ Ομπάο - Βιάηεο θαη ησλ Οξεηλψλ Παξαµεζφγεησλ 

Κσλνθφξσλ, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ππνδψλε ηεο Abietion cephalonicae ησλ 

νξεηλψλ παξαµεζφγεησλ θσλνθφξσλ, φπνπ θπξηαξρνχλ ε θεθαιιεληαθή ειάηε 

(Abies cephalonica) θαη ε καχξε πεχθε (Pinus nigra), πνπ απνηεινχλ ηα 

πνιπηηµφηεξα δαζηθά είδε ηεο πεξηνρήο θαη δεκηνπξγνχλ πςειά, ακηγή ή κηθηά (απφ 

ειάηε θαη καχξε πεχθε) δάζε. Σα ακηγή δάζε θεθαιιεληαθήο ειάηεο απνηεινχλ ηνλ 

απμεηηθφ ρψξν (θπηνθνηλσληθή έλσζε) Abietum cephalonicae, ελψ πνιιά απ' απηά 

έρνπλ αληηθαηαζηήζεη παιαηφηεξα δξπνδάζε πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή.  

Σα ακηγή δάζε ηεο καχξεο πεχθεο, παξφηη εκθαλίδνληαη ζηνλ ίδην 

γεσγξαθηθφ ρψξν εμάπισζεο ηεο ειάηεο, παξνπζηάδνπλ κηθξή ρισξηδηθή ζπγγέλεηα 

µε ηηο θπηνθνηλσλίεο ηεο ειάηεο, θαζψο θαη µία γεσινγηθή ή εδαθηθή εμάξηηζε θαη 

εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ θπξηαξρνχλ νη αζβεζηφιηζνη. 

Οη επηκήθεηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα ξέκαηα αλήθνπλ ζηηο Ώδσληθέο 

θπηνθνηλσλίεο, φπνπ θπξηαξρεί παξφρζηα θαη ζρεηηθά πδξνραξήο βιάζηεζε. 
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11..44..33..77    ΠΠξξννζζηηααηηεεππφφκκεελλεεοο  ΠΠεεξξηηννρρέέοο  ––  ΓΓίίθθηηππνν  NNaattuurraa  22000000 

Σν Αίθηπν «Natura 2000» απνηειεί έλα Βπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Αίθηπν 

πεξηνρψλ, νη νπνίεο θηινμελνχλ θπζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπνπο εηδψλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε επξσπατθφ επίπεδν. Βίλαη ν βαζηθφο ππιψλαο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  Βίλαη ην κεγαιχηεξν δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ  ζηνλ θφζκν,  πνπ πξνζηαηεχεη ηα πιένλ απεηινχκελα είδε θαη νηθνηφπνπο 

ηεο Βπξψπεο. Δ δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 βαζίδεηαη ζηηο 

δχν Οδεγίεο ηεο Β.Β. γηα ηε θχζε:  

Δ Οδεγία γηα ηνπο νηθνηφπνπο (92/43/EΟK), πξνζηαηεχεη ηε βηνπνηθηιφηεηα 

ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη 

ησλ εηδψλ θπηψλ θαη δψσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηά ηεο. χκθσλα κε 

απηή, ραξαθηεξίδνληαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γλσζηέο σο «Βηδηθέο Γψλεο 

Αηαηήξεζεο» (ΒΓΑ) γηα πεξίπνπ 1.500 ζπάληα θαη απεηινχκελα θπηά θαη δψα θαη 230 

ηχπνπο νηθνηφπσλ. 

Δ Οδεγία γηα ηα άγξηα πηελά (2009/147/EK, πξψελ 79/409/EK) 

ζεζκνζεηήζεθε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε, θαη ηε ξχζκηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ άγξησλ πηελψλ ζηελ Β.Β., θαζψο θαη πεξηνρψλ πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα απηά. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε βάζε απηή ηελ νδεγία 

πεξίπνπ 5.300  πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γλσζηέο σο «Γψλεο Βηδηθήο 

Πξνζηαζίαο» (ΓΒΠ). 

ηελ Βιιάδα, ην δίθηπν Natura 2000 απνηειείηαη απφ 446 πεξηνρέο, νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 28% ηεο ρεξζαίαο θαη ην 20% ηεο ζαιάζζηαο έθηαζεο ηεο 

ρψξαο. Χζηφζν, ην Natura 2000 δελ είλαη απιψο έλα δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ. Ώλαγλσξίδεη φηη νη άλζξσπνη θαη ε θχζε απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ 

ζπλεξγάδνληαη. ηφρνο ηνπ δελ είλαη ν απνθιεηζκφο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

αιιά ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ 

πξνζηαζία πνιχηηκσλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ. 

Έηζη, ηα θξάηε κέιε ηεο ΒΒ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο 

πεξηνρέο Natura 2000 θαη ζπγθεθξηκέλα α) λα ιακβάλνληαη ζεηηθά κέηξα, φπνπ 

ρξεηάδεηαη, γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνηφπσλ 

θαη εηδψλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαηήξεζή ηνπο θαη β) λα απνθεχγνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελνριήζνπλ θάπνηα είδε ή λα θαηαζηξέςνπλ 

νηθνηφπνπο. Δ πξνζέγγηζε απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη, φρη κφλν δελ απνθιείεη, 

αιιά αληηζέησο ελζαξξχλεη ηηο βηψζηκεο κνξθέο δαζνθνκίαο, αιηείαο, γεσξγίαο θαη 

ηνπξηζκνχ, θη έηζη ην δίθηπν Natura 2000 δηαζθαιίδεη έλα καθξφπλνν κέιινλ γηα ηνπο 
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αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο θαη βαζίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

ην Βπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Αίθηπν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ «Natura 

2000» εληάρζεθε κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΒΚ ΐ 4432/15.12.2017)  

νιφθιεξνο ν Κνξηλζηαθφο Κφιπνο, ελψ παξάιιεια αλαθνηλψζεθε θαη ε ίδξπζε ηνπ 

«Φνξέα Αηαρείξηζεο Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ» κε έδξα ηελ Κφξηλζν, ν νπνίνο ζα 

αλαιάβεη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο απφ θαηλφκελα κφιπλζεο θαη ηα κέηξα γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ιαζξαιηείαο (εηθφλα 17). 

             

                       Δηθφλα 17. Ο Κνξηλζηαθφο θφιπνο 

Σν Βιιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Βξεπλψλ (ΒΛ.ΚΒ.Θ.Β.) ζηελ αλνηρηή 

εκεξίδα πνπ δηεμήρζε ζην Αεκνηηθφ Θέαηξν Κνξίλζνπ ηνλ  Οθηψβξην ηνπ  2017 κε 

ζέκα ηνλ Κνξηλζηαθφ Κφιπν, αλαθέξζεθε ζηνπο ιφγνπο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ κεδνπζψλ εμαηηίαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, κηαο θαη ην ζέκα ζπλδέεηαη κε 

ηελ ππεξαιίεπζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη ηελ ειιηπή 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. Καζεζπραζηηθνί σζηφζν ήηαλ νη επηζηήκνλεο, θαζψο ην 

θαηλφκελν πνπ αληηκεησπίζακε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη πεξηνδηθφ πνπ 

επαλαιακβάλεηαη θάζε 8 κε 10 ρξφληα θαη σο εθ ηνχηνπ ν πιεζπζκφο ησλ κεδνπζψλ 

ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη δξαζηηθά θαη ιφγσ ηεο έληαμεο νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ ζην δίθηπν «Natura 2000». 

χκθσλα κε ηνλ αλαζεσξεκέλν εζληθφ θαηάινγν πεξηνρψλ Βπξσπατθνχ 

Οηθνινγηθνχ Αηθηχνπ Νatura 2000  ζηελ Βιιάδα εληάζζνληαη 446 πεξηνρέο (YA 

50743/2017, ΦΒΚ 4432/ΐ/2017). 

 Ώπφ απηέο:  

 265 πεξηνρέο έρνπλ νξηζηεί σο «Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ)»  (ζηα 

αγγιηθά: Sites of Community Importance – SCI) ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ησλ 

Οηθνηφπσλ  (Οδεγία 92/43/ΒΟΚ)  
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  207 έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Γψλεο Βηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΒΠ)» (ζηα 

αγγιηθά: Special Protection Areas - SPA) γηα ηελ Οξληζνπαλίδα,  (Οδεγία 

79/409/ΒΟΚ, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/147/ΒΚ). 

 Οη δχν θαηεγνξίεο πεξηνρψλ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο. Δ ζπλνιηθή 

επηθάλεηα ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 ζηελ μεξά αλέξρεηαη ζε 36.000 km2 πεξίπνπ θαη 

θαιχπηεη 27,3% ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο Βιιάδαο. Σν ζαιάζζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ 

Natura 2000 ζηελ Βιιάδα θαηαιακβάλεη 23.000 km2 πεξίπνπ. Δ εζληθή δηαδηθαζία 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ΣΚ σο Βηδηθψλ Γσλψλ Αηαηήξεζεο (ΒΓΑ) μεθίλεζε 

κε ηνλ λφκν 3937/2011. Οη λέεο πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζην δίθηπν Natura 2000 

αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. Βλδεηθηηθά, ε ζπλνιηθή ζαιάζζηα έθηαζε πνπ 

εληάζζεηαη πιένλ ζην δίθηπν, θαιχπηεη πεξίπνπ ην 22% ησλ εζληθψλ ρσξηθψλ 

πδάησλ, πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην 6,12% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ πνπ ήηαλ 

ήδε εληαγκέλν  ζε απηφ.  

ηε Α.Β. ηθπσλίσλ, έλα κέξνο ηεο πεξηνρήο «Κνξπθέο φξνπο Κπιιήλε θαη 

ραξάδξα Φιακπνπξίηζα» ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 εθηείλεηαη ζηε πεξηνρή γχξσ 

απφ ηε ΐειίλα. 

Δ Α.Β. ηπκθαιίαο πεξηιακβάλεη ηε ιίκλε ηπκθαιίαο θαη ηηο νξνζεηξέο ηνπ 

Οιίγπξηνπ θαη ηεο Κπιιήλεο (Γήξεηαο).  

Δ Α.Β. Φελενχ πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ηξηψλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 

2000. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ Υεικνχ – ΐνπξατθνχ θαη 

Τδάησλ ηπγφο, ξνπο Κπιιήλεο (Γήξεηα) θαη ηνπ ξνπο Οιίγπξηνπ. 

ηνλ θαηάινγν πεξηνρψλ NATURA 2000 γηα ην λνκφ Κνξηλζίαο έρνπλ 

θαηαρσξεζεί νη παξαθάησ πεξηνρέο φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

(πίλ. 24):  

 

Πίλαθαο 24. Καηάινγνο πεξηνρψλ Αηθηχνπ Natura 2000 ζην Ννκφ Κνξηλζίαο. Πεγή: Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο (Τ.Π.Β.Κ.Ώ.). 

Κσδηθφο Καηεγνξία Ολνκαζία 
Σφπνπ 

Έθηαζε 
(ha) 

Καζεζηψο Πξνζηαζίαο 

GR2530001 SCI (ΣΚ) 

Κνξπθέο φξνπο 
Κπιιήλε (Γήξεηα) 

& Υαξάδξα 
Φιακπνπξίηζα 

23.423,92 
Βζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν: θαηαθχγην 
ζεξακάησλ 

GR2530002 
SCI (ΣΚ) / 
SPA (ΓΒΠ) 

Λίκλε ηπκθαιία 1.308,91 

Βζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν: θαηαθχγην 
ζεξακάησλ 
Αηεζλέο επίπεδν: ΠΠ 

GR2530003 SCI (ΣΚ) Ώθξνθφξηλζνο 589,79 
Βζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν: θαηαθχγην 
ζεξακάησλ 

http://greenagenda.gr/%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc%cf%80%ce%b1/
http://greenagenda.gr/%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc%cf%80%ce%b1/
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GR2530004 SCI (ΣΚ)  ξνο Οιίγπξηνο 8.630,65 
Βζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν: θαηαθχγην 
ζεξακάησλ 

GR2530005 SCI (ΣΚ) ξε Γεξάλεηα 6.836,55 
Βζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν: θαηαθχγην 
ζεξακάησλ 

GR2320006 SCI (ΣΚ) 
ξνο Γήξεηα 

(Κπιιήλε) 
20.479,08 

Βζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν: θαηαθχγην 
ζεξακάησλ 

GR2530007 SCI (ΣΚ) 
Κνξηλζηαθφο 

Κφιπνο 
236.354 

Βζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν: θαηαθχγην 
ζεξακάησλ 

 

11..44..33..88    ΣΣννππίίαα  ΗΗδδηηααίίηηεεξξννππ  ΦΦππζζηηθθννχχ  ΚΚάάιιιιννπποο  ((ΣΣΗΗΦΦΚΚ)) 

Αεθαηξία ηνπία ηεο πεξηνρήο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ΣΕΦΚ (Σνπία Εδηαίηεξνπ 

Φπζηθνχ Κάιινπο) ζε φιε ηελ Κνξηλζία θαη ηέζζεξα απφ απηά, ε θνηιάδα ηνπ Φελενχ 

ε ιίκλε ηπκθαιίαο ηα πςψκαηα ηελνχ Γθνχξαο θαη ηα Μεηέσξα Κνξηλζίαο (φπσο 

έρεη ραξαθηεξηζηεί ε Παλαγία ησλ βξάρσλ, ηεο Φαλεξσκέλεο)  βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

λένπ δήκνπ (πίλαθαο 25).  

 

Πίλαθαο 25. Σνπία Εδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (ΣΕΦΚ) ζην Αήκν ηθπσλίσλ. Πεγή: ΐάζε 

δεδνκέλσλ Φηιφηεο, Β.Μ.Π. 

Κσδηθφο Καηεγνξία Ολνκαζία Σφπνπ Έθηαζε (ha) 

AT1011001 ΣΕΦΚ Κνηιάδα Φελενχ 7.936,00 

AT1011000 ΣΕΦΚ Λίκλε ηπκθαιία 1.308,91 

AT1011004 ΣΕΦΚ 
Τςψκαηα βφξεηα ηνπ ρσξηνχ 

ηελφ Κνξηλζίαο 
427,19 

ΏΣ1011002 ΣΕΦΚ Μεηέσξα Κνξηλζίαο 518,89 

  

11..44..33..99    ΚΚααηηααθθχχγγηηαα  ΘΘεεξξαακκάάηησσλλ 

Καηαθχγηα Άγξηαο Γσήο (ΚΏΓ) είλαη νη  θπζηθέο πεξηνρέο (ρεξζαίεο, 

πγξνηνπηθέο ή ζαιάζζηεο), πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία σο ζεκαληηθνί ηφπνη 

αλάπηπμεο ηεο άγξηαο ρισξίδαο ή  βηφηνπνη αλαπαξαγσγήο, δηαηξνθήο, δηαρείκαζεο 

εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, ή  πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ςαξηψλ θαη γφλνπ, ή, ηέινο, 

σο ζεκαληηθνί ζαιάζζηνη νηθφηνπνη». ην Αήκν ππάξρεη ην θαηαθχγην ζεξακάησλ 

«Γθξάβα-Λάθθα» θαη κέξνο ηνπ θαηαθπγίνπ ζεξακάησλ «Κξπνλεξίνπ – Μνπιθίνπ - 

ηθπψλνο» ζηα νπνία απαγνξεχεηαη ην θπλήγη. 
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Σα φξε Υεικφο, Κπιιήλε (Γήξεηα), Υαξάδξα Φιακπνπξίηζα θαη Οιίγπξηνο 

απνηεινχλ θαηαθχγηα ζεξακάησλ. 

Καηαθχγην ζεξακάησλ απνηειεί θαη ε ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο. 

 

11..44..33..1100    εεκκααλληηηηθθέέοο  ππεεξξηηννρρέέοο  γγηηαα  ηηαα  ΠΠννππιιηηάά  ((ΠΠΠΠ)) 

Οη εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά (ΠΠ) (Important Bird Areas, IBA), 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 79/409/ΒΟΚ., απνηεινχλ έλα δηεζλέο δίθηπν πεξηνρψλ πνπ 

είλαη δσηηθέο γηα ηελ δηαηήξεζε παγθνζκίσο απεηινχκελσλ εηδψλ, ελδεκηθψλ εηδψλ ή 

εηδψλ πνπιηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο βηνηφπνπο γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο. Δ ιίκλε ηπκθαιία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα 

Πνπιηά. Βίλαη έλαο ηδηαίηεξνο πγξνβηφηνπνο, πξνζηαηεπκέλνο, κε ζεκαληηθή 

βηνπνηθηιφηεηα -πδαηηθή ιεθάλε, πινχζηα δάζε θ.ιπ.- εληαγκέλε ζην Βπξσπατθφ 

Αίθηπν Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ NATURA 2000 βάζεη ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 

92/43/ΒΟΚ. Θεσξείηαη θπζηθφ θαηαθχγην ζπαλίσλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο (παξπδάηηα, 

αξπαθηηθά) θαη  ζηαζκφο μεθνχξαζεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. 

  

11..44..33..1111    ΚΚππξξηηφφηηεεξξαα  ΔΔίίδδεε  ΥΥιισσξξίίδδααοο  θθααηη  ΠΠααλλίίδδααοο 

 

 ΥΥλλωωππίίδδαα 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ έρεη πνιχ κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα εηδψλ ρισξίδαο θαη 

παλίδαο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηνπο ηδηαίηεξνπο νξεηλνχο φγθνπο πνπ δηαζέηεη αιιά θαη 

ζηνλ ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν ηεο ιίκλεο ηπκθαιία.  

Σα θπξηφηεξα είδε δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλ. 26) κε ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηελ θνηλή ηνπο Βιιεληθή νλνκαζία: 

 

Πίλαθαο 26. Κπξηφηεξα είδε ρισξίδαο ζην Αήκν ηθπσλίσλ. 

α/α 
Δπηζηεκνληθή Λαηηληθή 

Ολνκαζία 
Διιεληθή – Κνηλή Ολνκαζία 

ΑΝΑΡΡΗΥΧΜΔΝΑ 

1 Lonicera implexa Ώγηφθιεκα 

2 Hedera helix Κηζζφο  

3 Clematis vitalba Κιεκαηζίδα  

4 Smilax aspera ΐάηνο 

ΚΧΝΟΦΟΡΑ 

5 Abies cephalonica Κεθαιιεληαθή ειάηε 

6 Pinus nigra Μαχξν πεχθν  

7 Pinus halepensis Υαιέπηνο πεχθε  
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8 Cupressus sempervirens Κππαξίζζη 

9 Juniperus phoenicea Θακλνθππάξηζζν  

10 Juniperus oxycedrus Άξθεπζνο νμχθεδξνο 

11 Juniperus foetidissima Άξθεπζνο δπζνζκφηαηε 

ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ (ΘΑΜΝΟΗ) 

12 Quercus coccifera Πνπξλάξη 

13 Quercus ilex Ώξηά 

14 Phillyrea latifolia Φηιιίθη 

15 Olea europaea var. silvestris Ώγξηειηά 

16 Anagyris foetida ΐξσκνιπγαξηά 

17 Pistacia lentiscus ρίλνο  

18 
Rhus cotinus ή Cotinus 
coggygria 

Κφηηλνο 

19 Arbutus andrachne Ώγξηνθνπκαξηά 

20 Arbutus unedo Κνπκαξηά 

21 Crataegus monogyna Κξάηεγνο κνλφγπλνο ή Μνπξηδηά 

22 Rosa agrestis, Rosa canina Ώγξηνηξηαληαθπιιηά 

23 Rubus fruticosus, R. Sanctus ΐαηνκνπξηά 

24 Spartium junceum πάξην 

25 Salix purpurea Εηηά πνξθπξή 

26 Calycotome villosa Ώζπάιαζνο 

27 Coronilla emeroides Ώγξηνπήγαλνο 

28 Erica arborea, E. verticillata Ρείθη 

ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ (ΓΔΝΣΡΑ) 

29 Populus nigra Καβάθη ή Μαχξε ιεχθε 

30 Salix alba Εηηά ιεπθή 

31 Ostrya carpinifolia Οζηξπά 

32 Quercus conferta, Q. frainetto Αξπο πιαηχθπιιε 

33 Quercus pubescens Αξχο ρλνψδεο ή Ρνππάθη 

34 Quercus aegilops, Q. macrolepis ΐειαληδηά 

35 Platanus orientalis Πιάηαλνο 

36 Castanea sativa Καζηαληά 

37 Cercis siliquastrum Κνπηζνππηά 

38 Ceratonia siliqua Υαξνππηά 

39 Acer monspessulanum θελδάκη 

40 Juglans regia Καξπδηά 

41 Fraxinus ornus Φξάμνο φξλνο 

42 Sambucus nigra Κνπθνμπιηά 
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43 Pistacia terebinthus Κνθθνξεβηζηά 

44 Pyrus amygdaliformis Γθνξηζηά 

45 Pyrus malus Ώγξηνκειηά 

46 Ulmus minor, U. Campestris Φηειηά 

47 Tamarix parviflora Ώξκπξίθη 

ΦΡΤΓΑΝΑ 

48 Corydothymus capitatus Θπκάξη 

49 Cistus salvifolius Κνπλνχθια ή Λαδαληά 

50 Genista acanthoclada Ξπιαγθαζηά 

ΦΣΔΡΖ 

51 Pteridium aquilinum Φηέξε 

ΤΓΡΟΒΗΑ  

52 Arundo domax Καιάκη ή Καιακηά 

53 Phragmites australis Ώγξηνθαιακηά ή Νεξνθαιακηά 

54 Typha angustifolia ΐνχξιν ή ςάζα 

 

 

Σελ απηνθπή ρισξίδα ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα, 

ζπκπιεξψλνπλ είδε ηεο παξεδαθηαίαο βιάζηεζεο, γλσζηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ε 

αγξηνθξανπιηά, αξθεηά είδε αγξνζησδψλ, ςπραλζψλ, ρεηιαλζψλ, αζθάθα, ξίγαλε 

θαη ζπλζέησλ πνπ θχνληαη ζπλήζσο ζηα δηάθελα θαη ζηηο αξαηέο ζπζηάδεο. 

 

 ΠΠααννίίδδαα 

Δ παλίδα ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πνηθηιία θαη ελδηαθέξνλ θαη 

εθηφο απφ ηα επξέσο δηαδεδνκέλα είδε ηεο λνηηνειιαδηθήο εκηνξεηλήο θαη νξεηλήο 

ππαίζξνπ (φπσο ν ιαγφο, ε αιεπνχ, ν αζβφο, ην πεηξνθνχλαβν, ην ηζαθάιη θ.ι.π.), 

πεξηιακβάλεη θαη αξθεηά ελδεκηθά, ζπάληα, ζεκαληηθά, απεηινχκελα θαη 

πξνζηαηεπφκελα είδε ζειαζηηθψλ, πηελψλ, ακθηβίσλ, εξπεηψλ θ.ι.π., φπσο ε 

αγξηφγαηα, ην είδνο ηνπ πνληηθνχ Cricetulus migratorius, ην είδνο βαηξάρνπ Rana 

dalmatica, ηηο ζαχξεο Cyrtodactylus kotschy, Ablepharus kitaibelii, Podacris taurica 

ionica, θαη Podacris erhardii livadiaca, ηα είδε θηδηψλ Coronella austriaca, Columber 

gemonensis, Dryomys nitedula winqei, θ.α.  

Σα θπξηφηεξα είδε δίλνληαη παξαθάησ (πίλ. 27):  
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Πίλαθαο 27. Κπξηφηεξα είδε παλίδαο ζην Αήκν ηθπσλίσλ. 

α/α 
Δπηζηεκνληθή ιαηηληθή 

νλνκαζία 
Διιεληθή – Κνηλή 

Ολνκαζία 

ΑΜΦΗΒΗΑ 

1 Salamandra salamandra αιακάλδξα 

2 Triturus vulgaris Σξίησλαο  

3 Hyla arborea Αελδξνβάηξαρνο 

4 Rana dalmatina Βπθίλεηνο βάηξαρνο 

5 Rana ridibunda Ληκλνβάηξαρνο  

6 Bufo bufo Φξχλνο ή Μπξάζθα 

7 Bufo viridis Πξάζηλνο Φξχλνο ή Γάκπα 

ΔΡΠΔΣΑ 

8 Columber laurenti, C. gemonensis Αελδξνγαιηά 

9 Columber najadum αΎηα 

10 Elaphe quatorlineata Λαθίηεο 

11 Natrix natrix Νεξφθηδν 

12 Vipera ammodytes Ορηά 

13 Malpolon monspessulanus απίηεο 

ΑΤΡΔ 

14 Lacerta graeca Βιιεληθή ζαχξα 

15 Lacerta viridis Πξάζηλε ζαχξα 

16 Lacerta trilineata Σξαλφζαπξα 

17 Algyroides moreoticus Σνηρφζαπξα 

18 Podarcis peloponnesiaca Πεινπνλλεζηαθή Γνπζηέξα 

19 Anguis fragilis Κνλάθη 

ΥΔΛΧΝΔ 

20 Testudo marginata Κξαζπεδσηή ρειψλα 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

21 Erinaceus concolor θαληδφρνηξνο 

22 Lepus europaeus Λαγφο 

23 Sciurus vulgaris Κφθθηλνο ζθίνπξνο 

24 Muscardinus avellanarius ΐνπλνκπσμφο 

25 Apodemus sylvaticus Ααζνπνληηθφο 

26 Canis aureus Σζαθάιη 

27 Vulpes vulpes Ώιεπνχ 

28 Martes foina Πεηξνθνχλαβν 

29 Mustela nivalis Νπθίηζα 
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30 Meles meles Ώζβφο 

31 Felis silvestris Ώγξηφγαηα 

32 Sus scrofa Ώγξηνγνχξνπλν 

ΠΣΖΝΑ 

33 Pernis apivorus θεθηάξεο 

34 Accipiter nisus Σζηρινγέξαθν ή Ξεθηέξη 

35 Buteo buteo Γεξαθίλα 

36 Falco peregrinus Πεηξίηεο 

37 Phasianus colchicus Φαζηαλφο 

38 Alectoris graeca Πέξδηθα 

39 Coturnix coturnix Οξηχθη 

40 Scolopax rusticola Μπεθάηζα 

41 Columba palumbus Φάζζα 

42 Streptorelia turtur Σξπγφλη 

43 Streptopelia decaocto Αεθανρηνχξα 

44 Cuculus canorus Κνχθνο 

45 Bubo bubo Μπνχθνο 

46 Strix aluco Υνπρνπξηζηήο  

47 Otus scops Γθηψλεο 

48 Athene noctua Κνπθνπβάγηα ή Γιαχθα 

49 Upupa epops Σζαιαπεηεηλφο 

50 Dendrocopus medius Αξπνθνιάπηεο 

51 Sturnus vulgaris Φαξφλη 

52 Garrulus glandarius Κίζζα 

53 Pica pica Καξαθάμα 

54 Saxicola ruberta Καζηαλνιαίκεο 

55 Erithacus rubecula  Κνθθηλνιαίκεο 

56 Turdus merula Κφηζπθαο 

57 Turdus philomelos Σζίρια 

58 Luscinia megarhynchos Ώεδφλη 

59 Galerida cristata Κνξπδαιιφο 

60 Tachybaptus rufficolis Ναλνβνπηερηάξη 

61 Podiceps cristatus θνπθνβνπηερηάξη 

62 Plegadis falcinellus Υαιθφθνηα 

63 Circus aeroginosus Καιακφθηξθνο 

64 Ardea purpurea Πνξθπξνηζηθληάο 

65 Ixobrychus minutus Μηθξνηζηθληάο 

66 Fulica atra Φαιαξίδα 

67 Aquila chrysaetos Υξπζαεηφο 
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Εδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηα είδε ηεο ιίκλεο ηπκθαιία ε νπνία 

είλαη πινχζηα παλίδα. Δ παλίδα ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο νκάδεο: 

 Σα πνπιηά πνπ θσιηάδνπλ ζηε ιίκλε θαη ζηε γχξσ πεξηνρή. 

 Σα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά πνπ ζηαζκεχνπλ επνρηαθά ζηε ιίκλε. 

 Σα δηάθνξα άιια είδε ηεο ιίκλεο (εξπεηά, ακθίβηα, ςάξηα). 

 Σα άγξηα ζειαζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

Οξληζνπαλίδα: Δ ιίκλε βξίζθεηαη ζ΄ έλα κεηαλαζηεπηηθφ δξφκν ησλ πνπιηψλ, 

ζηνλ αεξνδηάδξνκν ηεο Κεληξηθναλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο, θνληά ζηνλ 

νπνίν δελ βξίζθνληαη άιινη κεηαλαζηεπηηθνί ζηαζκνί απφ θαη πξνο ηε ΐφξεηα Ώθξηθή. 

Σεξάζηην ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνπιηά πνπ ζπλαληψληαη ζηελ 

πεξηνρή.  

Μεγάιεο ζπγθεληξψζεηο πδξνβίσλ παξαηεξνχληαη: 

 ην ρεηκψλα (πάπηεο θαη βνπηερηάξηα) πνπ δηαρεηκάδνπλ θαη  

 ηελ άλνημε ζην πέξαζκα (εξσδηνί, ραιθφθνηεο ηνπ είδνπο Plegadis 

falcinellus, θαιακνθαλάδεο θιπ.). 

Μεγάιε είλαη ε ζεκαζία ηεο ιίκλεο γηα ην θψιηαζκα ησλ πδξνβίσλ. Απν είδε 

έρνπλ εδψ ην κνλαδηθφ ρψξν αλαπαξαγσγήο ηνπο ζηελ Πεινπφλλεζν (ην 

ζθνπθνβνπηερηάξη (Podiceps cristatus) θαη ν πνξθπξνηζηθληάο, (Ardea purpurea)). 

Σν λαλνβνπηερηάξη (Tachybaptus rufficolis) έρεη ηελ κεγαιχηεξε απνηθία ηνπ ζηελ 

Νφηηα Βιιάδα. Σν ίδην ε θαιαξίδα (Fulica atra) θαη ν κηθξνηζηθληάο (Ixobrychus 

minutus). Βίλαη απφ ηα ηειεπηαία κέξε ζηελ Νφηηα Βιιάδα πνπ θσιηάδεη ν 

Καιακφθηξθνο (Circus aeroginosus, αξπαθηηθφ ησλ θαιακηψλσλ). 

ηα γχξσ βνπλά θσιηάδνπλ ηα ηειεπηαία δεπγάξηα (ίζσο δπν), ηνπ Υξπζαεηνχ 

(Aquila chrysaetos), ηνπ κεγαιχηεξνπ αξπαθηηθνχ ηεο Βιιάδαο. Βδψ θαη ρξφληα έρεη 

εμαθαληζηεί ην φξλην πνπ ηξέθεηαη κε λεθξά δψα. 

ηηο πιαγηέο ηεο Γήξεηαο εηζήρζεζαλ απφ ηνπο θπλεγεηηθνχο πιιφγνπο θαη 

ην Τπ. Γεσξγίαο, πέξδηθεο ηνπ είδνπο Alectoris chukar, κε ζπλέπεηα ηνλ άγνλν 

πβξηδηζκφ κε ην επηδεκεηηθφ είδνο Alectoris graeca. 

Πνιιά απφ ηα είδε πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

Αηεζλή θαη Βιιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 79/409 θ.α), ελψ κεξηθά 

πεξηιακβάλνληαη ζην Κφθθηλν ΐηβιίν ησλ απεηινπκέλσλ κε εμαθάληζε πνπιηψλ ηεο 

Βιιάδνο. 

Ακθίβηα: ηηο φρζεο ηεο ιίκλεο έρνπλ παξαηεξεζεί ηξία είδε βαηξάρσλ: ν 

Ληκλνβάηξαρνο (ζε αθζνλία), ν Ρπαθνβάηξαρνο θαη ν Αελδξνβάηξαρνο (ζε κηθξνχο 

αξηζκνχο). Βπίζεο έρνπλ παξαηεξεζεί δπν είδε θξχλσλ: ε Μπξάζθα (Bufo bufo) θαη 

ε Γάκπα (Bufo viridis). Αελ γίλεηαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ βαηξάρσλ. 
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Δξπεηά: ηε ιίκλε δνπλ λεξφθηδα θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζαΎηεο, 

εξεκφθηδα θαη ζαπίηεο.  

Σαύξεο: Ώπφ ηηο αχξεο ε Πεινπνλλεζηαθή Γνπζηέξα, ελδεκηθφ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, θαη ε Πξαζηλφζαπξα.  

Φειώλεο: Ώπφ ηηο ρειψλεο ζπλαληψληαη νλπρνρειψλεο θαη ζηα λεξά νη 

λεξνρειψλεο. 

Ιρζπνπαλίδα - δηαρείξηζε αιηεπκάησλ: ηε ιίκλε δνπλ θέθαινη θαη θππξίλνη. 

Ώμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί ην ηζηξψλη (Pseudofoxinus stymfalicus), ελδεκηθφ ηεο 

λφηηαο ΐαιθαληθήο, πνπ πήξε απηφ ην φλνκα γηαηί εληνπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε 

ηπκθαιία. Βίλαη κφλν έμη εθαηνζηά θαη είλαη πξνζηαηεπφκελν είδνο (Κφθθηλν ΐηβιίν).  

εκαληηθφ γεγνλφο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ε επαλεκθάληζε ησλ 

ςαξηψλ κέζα απφ ηηο θαηαβφζξεο (θαηαβφζξα-εζηαβέιια θφζηα), κεηά ηηο ρξνληέο 

πνπ ε ιίκλε μεξάζεθε εληειψο ιφγσ αλνκβξίαο, ζηα 1977 θαη 1989. 

 

11..44..33..1122    ΦΦξξάάγγκκααηηαα 

Θεηηθέο εμειίμεηο έρνπκε  γηα ηα δξνκνινγνχκελα έξγα άξδεπζεο. Βηδηθφηεξα  

γηα ην  Φξάγκα Ώζσπνχ ηθαλνπνηεηηθά πξνρσξάεη ην έξγν πνπ έρεη μεπεξάζεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ζα κπνξέζεη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο. Δ ελεκέξσζε πνπ ππήξμε είλαη φηη ην έξγν ζπλερίδεηαη θαλνληθά, ρσξίο 

πξνβιήκαηα θαη ζα νινθιεξσζεί ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, πηζαλφηαηα  κέζα ζην 2021.  

Σν θξάγκα ζα  αμηνπνηεί ηα λεξά ηνπ θαη ηηο πεγέο ηεο ηπκθαιίαο. Σν ζπλνιηθφ έξγν 

ζα εμππεξεηεί ην Αήκν καο θαζψο θαη ηνπο Αήκνπο ΐέινπ – ΐφραο θαη  Κνξηλζίσλ 

(εηθφλεο 18 θαη 19). 

 

 

Δηθφλα 18 θαη 19.  Βξγαζίεο ζην θξάγκα Ώζσπνχ. 

ην θξάγκα  εθηεινχληαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ γηα ηελ 

ζθπξνδέηεζε ηνπ δαπέδνπ ηεο ζήξαγγαο εθηξνπήο, εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο ηνπ 

αγσγνχ εθηξνπήο, εθηεινχληαη ηζηκεληελέζεηο θαη γίλνληαη εθζθαθέο γηα ηε ιήςε 

πιηθνχ ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θίιηξν θαη ζηξαγγηζηήξην, ελψ 

παξάιιεια ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο ησλ πιηθψλ. 
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Δ ηερλεηή ιίκλε «Αφμα» ζην Φελεφ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ελφο 

θξάγκαηνο γηα αδξεπηηθνχο ιφγνπο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αξδεπηηθφ ηακηεπηήξα πνπ γηα 

πξψηε θνξά πιεκκχξηζε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1998. Έρεη έθηαζε 475 ζηξεκκάησλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί ζεκαληηθφ αμηνζέαην ηεο πεξηνρήο κε πνιινχο επηζθέπηεο 

θαη δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ (εηθφλεο 20 θαη 21) φπσο ην ηξίαζιν πνπ πεξηιακβάλεη 

θνιχκπη, πνδήιαην, ηξέμηκν αιιά θαη παξάιιειεο δξάζεηο φπσο kid‟s kayak, yoga, 

επίζθεςε ζην κνλαζηήξη ηνπ Ώγ. Γεσξγίνπ θ.α.  ΐξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 900 κέηξσλ 

κέζα ζηα έιαηα, αλάκεζα ζηα φξε Υεικφ θαη Νηνπξληνπβάλα, αθξηβψο απέλαληη απφ 

ηνπο πξφπνδεο ηεο Γήξεηαο θαη ζπγθεληξψλεη ηα λεξά απφ ην ρείκαξξν Αφμα θαη ηηο 

γχξσ απφ ηε ιίκλε ξεκαηηέο. Πεξηθιείεηαη απφ θαηαπξάζηλα καπξφπεπθα πνπ 

θηάλνπλ κέρξη ηηο φρζεο θαη δεκηνπξγεί έλα καγηθφ ειβεηηθφ ηνπίν. Ώπνθνξχθσκα 

ηνπ θπζηθνχ θάιινπο απνηειεί ην γξαθηθφ εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Φαλνπξίνπ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε ζηεξηά κε κηα ιεπηή ισξίδα γεο.   

 

Δηθφλα 20 θαη 21. Αηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζηε ιίκλε Αφμα. 

 

11..44..33..1133    ππήήιιααηηαα 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ δηαζέηεη αξθεηά αμηφινγα ζπήιαηα φπσο: 

 πήιαην «Παλαγηάο ηνπ βξάρνπ». ΐξίζθεηαη ιίγν πην έμσ απφ ην ρσξηφ 

Κάησ Σαξζφο, πάλσ ζηνλ -ζαλ ησλ Μεηεψξσλ- ηεξάζηην βξάρν-ιφθν πνπ δεζπφδεη 

πάλσ απ’ απηφ. Πξφθεηηαη γηα «δηψξνθν» ζπήιαην, ζηνλ θάησ φξνθν ηνπ νπνίνπ 

είλαη ρηηζκέλν πακπάιαην αζθεηαξηφ-εθθιεζάθη αθηεξσκέλν ζηελ Παλαγία «ηνπ 

βξάρνπ». Ο επάλσ φξνθνο, ρξεζίκεπε σο απνζήθε ηξνθίκσλ θ.ι.π., αιιά θαη σο 

θαηαθχγην ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ δχζθνιε πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο.  

 πήιαην «Σσλ Άγγισλ» (νλνκαζία πνπ δφζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

Νηθφιαν Λεινχδα, πειαηνιφγν ηεο Βιιεληθήο πειαηνινγηθήο Βηαηξείαο). ηνλ ίδην 

βξάρηλν φγθν κε ηελ «Παλαγία ηνπ βξάρνπ» θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ ελφο 

ρηιηνκέηξνπ απ’ απηήλ, βξίζθεηαη άιιν έλα ζπήιαην θνίηε ππφγεηνπ πνηακνχ. Ώπηφ ην 

ζπήιαην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο, είραλ σο θαηαθχγην θαη 
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νξκεηήξηφ ηνπο νη Άγγινη αιεμηπησηηζηέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο ζχλδεζκνη θαη 

νξγαλσηέο ηνπ ηνπηθνχ αληάξηηθνπ ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ, κέρξη ηελ πεξηπεηεηψδε 

ζχιιεςή ηνπο απ’ απηνχο. Σν ζπήιαην, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη θνίηε ππφγεηνπ 

πνηακνχ, πνπ, ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ιεηηνπξγεί, βγάδνληαο 

νξκεηηθά ηα λεξά ηνπ απφ ηα ζπιάρλα ηνπ βνπλνχ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Σνπο «μεξνχο» θαινθαηξηλνχο κήλεο ην ιηγνζηφ, ηφηε, λεξφ ηνπ ππφγεηνπ πνηακνχ, 

βγαίλεη αξθεηά ρακειφηεξα απφ ηελ κεγαιεηψδε είζνδν ηνπ ζπειαίνπ, αλάκεζα απφ 

κεγάιεο θαη κηθξέο πέηξεο θαη ράλεηαη ζε θνληηλφ ρείκαξξν. Σν ζπήιαην, κεηά ηελ 

ηεξάζηηα σνεηδή είζνδφ ηνπ θαη ηηο δχν αξθεηά κεγάιεο αίζνπζέο ηνπ, ζπλερίδεη πξνο 

ην εζσηεξηθφ ηνπ βνπλνχ κε ηελ ζηνά-θνίηε ηνπ λεξνχ, λα έρεη δηαζηάζεηο, φρη 

κεγαιχηεξεο απφ 30-35 εθαηνζηά χςνο θαη άιιν ηφζν πιάηνο. 

 Ώλψλπκν βάξαζξν Άλσ Σαξζνχ. Κνληά ζην ρσξηφ Άλσ Σαξζφο, βξίζθεηαη 

βάξαζξν (θαηαθφξπθν ζπήιαην), κε βάζνο 35-40 κέηξα. ηνλ ππζκέλα ηνπ, 

δηαλνίγεηαη κεγάιε αίζνπζα, ην έδαθνο ηεο νπνίαο, είλαη θαιπκκέλν εμ’ νινθιήξνπ 

απφ ζθνππίδηα θαη κπάδα, πνπ, δπζηπρψο, ξίρλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νη θάηνηθνη 

ησλ θνληηλψλ ρσξηψλ. Σα ηνηρψκαηα θαη ε νξνθή ηεο ηεξάζηηαο αίζνπζαο, είλαη 

ζηνιηζκέλα απφ θφθθηλνπο ζηαιαθηίηεο.  

 Καηαβφζξεο Φελενχ. Πεξηκεηξηθά ηεο παιηάο, απνμεξακέλεο ηψξα, ιίκλεο 

ηνπ Φελενχ (ε νπνία, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ηψξα ππάξρνπζα πνιχ θνληά ηεο 

ηερλεηή ιίκλε «Αφμα»), ππάξρνπλ 3-4 θπζηθέο θαηαβφζξεο απφ ηηο νπνίεο, δηέθεπγαλ 

ηα πιενλάδνληα λεξά ηεο ιίκλεο πξνο ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη ηελ ζάιαζζα, 

ηειηθά. Δ κφλε απ’ απηέο πνπ «ιεηηνπξγεί» αθφκα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, βξίζθεηαη 

θνληά ζην ρσξηφ Μάηη ηνπ νξνπεδίνπ ηνπ Φελενχ, θαη παξνρεηεχεη, κε πνιχ 

εληππσζηαθφ ηξφπν, ηα παθιάδνληα λεξά κεγάινπ ξπαθηνχ, ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο. 

 ΐάξαζξν «Σξχπα» Φελενχ. Σν ζπήιαην-βάξαζξν «Σξχπα» βξίζθεηαη ζε 

πςφκεηξν 1.800, πεξίπνπ, κέηξσλ πάλσ ζην βνπλφ Νηνπξληνπβάλα (απφιεμε ηνπ 

Υεικνχ ζηελ Κνξηλζία). ’ απηφ, θηάλεη θαλείο, απφ ην ρσξηφ Ώξραία Φελεφο 

(Καιχβηα) θαη ην ρσξηφ Παλφξακα. Ώπνηειείηαη απφ 3-4 ζπλνιηθά «πεγάδηα» κε 

ζπλνιηθφ βάζνο πάλσ απφ 200 κέηξα θαη 7-8, κεγάιεο, ζηαιαθηηηηθά θαηαζηφιηζηεο, 

αίζνπζεο, θαζψο θαη κία παλέκνξθε ππφγεηα ιίκλε, αλάκεζά ηνπο. Δ θαηάβαζε ζ’ 

απηφ, θπζηθά, απαηηεί εηδηθέο ζπειαηνινγηθέο γλψζεηο θαη αλάινγν εμνπιηζκφ.  

 πήιαην ιίκλεο ηπκθαιίαο. Αίπια, αθξηβψο, απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ 

«παξαιηαθφ» δξφκν ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο, ππάξρεη κηθξή ηξχπα, πνπ κεηά απφ 

1,5-2 κέηξα θαηάβαζε, νδεγεί ζηελ πξψηε αίζνπζα παξαιίκληνπ ζπειαίνπ. Σν 

ζπήιαην απηφ, φηαλ αλαθαιχθζεθε, θάκπνζα ρξφληα πξηλ, θαηά ηελ δηάλνημε ηνπ 

δξφκνπ, κεηά απφ έξεπλα θαη κειέηε ηεο αείκλεζηεο ζπειαηνιφγνπ θαη ζπλ-ηδξχηξηαο 
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ηεο Βιιεληθήο πειαηνινγηθήο Βηαηξείαο, Άλλαο Πεηξνρείινπ, απνδείρζεθε φηη, ήηαλ 

παλέκνξθν, κε πνιχ αμηφινγν ζηαιαθηηηηθφ θαη ζηαιαγκηηηθφ δηάθνζκν θαη νδεγνχζε 

ζε ππφγεηα ιίκλε. Ώπηή ε ιίκλε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ ίδηα 

ηελ ηπκθαιία, πνπ εηζέδπε, ζην ζεκείν απηφ, ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, δειαδή ηνπ 

ζπειαίνπ.  

 

11..44..33..1144    ΑΑθθηηέέοο 

Οη αθηέο θνιχκβεζεο ηνπ Αήκνπ αλ θαη κε απφηνκε αχμεζε ηνπ βάζνπο ηνπο, 

εκθαλίδνπλ γεληθά θαιή θαηάζηαζε ελψ ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ παξαθνινπζείηαη 

απφ ην ΠΒΡ.ΠΏ. (Πξφγξακκα Βιέγρνπ Ρχπαλζεο Πεξηβάιινληνο Ώζήλαο)  ζεσξείηαη 

θαιή απφ κηθξνβηνινγηθή θαη θπζηθνρεκηθή άπνςε (95% ηθαλνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 

ΒΟΚ/76/160). Σα ζαιάζζηα ξεχκαηα – παιηξξντθά θαη αλεκνγελή - είλαη αζζελή, ελψ 

ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα αιιάδεη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη θπκαίλεηαη 

απφ 14ν C ην ρεηκψλα έσο 24 ν C ην θαινθαίξη. 

 ζνλ αθνξά ην 2020, 497 ειιεληθέο αθηέο θαη 14 καξίλεο βξαβεχζεθαλ κε 

«Γαιάδηα εκαία»,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη  ν Πεπθηάο  ζην Αήκν ηθπσλίσλ, θαη ε 

Βιιάδα βξέζεθε ζηελ 2ε ζέζε παγθνζκίσο αλάκεζα ζε 47 ρψξεο.  Δ «Γαιάδηα 

εκαία» απνηειεί ην πιένλ αλαγλσξίζηκν θαη δηαδεδνκέλν δηεζλέο ζχκβνιν 

πνηφηεηαο θαη  απνλέκεηαη απφ ην 1987 ζε αθηέο θαη καξίλεο πνπ πιεξνχλ απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο. Αελ αξθνχλ κφλν ηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο λεξά θνιχκβεζεο.  Πξέπεη 

λα ηεξνχληαη αξθεηά θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη εθηφο απφ ηελ θαζαξηφηεηα 

ζάιαζζαο θαη αθηήο ζηελ νξγάλσζε, πιεξνθφξεζε, αζθάιεηα ινπνκέλσλ θαη 

επηζθεπηψλ, πξνζηαζία ην θπζηθνχ πινχηνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ θαη 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. 

 

11..44..33..1155    ΔΔλλδδηηααθθέέξξννππζζεεοο  ΓΓηηααδδξξννκκέέοο 

Χο αμηφινγα ηνπία κε δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο πεξηεγεηηθψλ θπζηθψλ – 

πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ, θαηαγξάθνληαη νη εμήο ηνπνζεζίεο: 

  ΓΓ..ΔΔ..  ιικκςςωωννίίωωνν 

- ηθπψλα, Ώζσπφο πνηακφο, Παλαγηά, Ώξραία ηθπψλα (αξραηνινγηθφο 

ρψξνο, παξφρζηα δψλε Ώζσπνχ, ζέζεηο ζέαο). 

- Μνχιθη, Βιηζζψλαο πνηακφο, Ώγ. Γεψξγηνο Κξπνλεξίνπ (παξφρζηα δψλε 

Βιηζζψλα, ζέζεηο ζέαο) 

- Πνηακφο Κχξηιινο, Αηκεληφ (παξφρζηα δψλε, ζέζεηο ζέαο) 

- Γνλνχζζα, Μνλή Λέρνβαο, Σηηάλε, Μπνδηθά (δάζνο, κνλή, αξραηνινγηθφο 

ρψξνο Σηηάλεο) 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

112 

 

- Κξπνλέξη, Αάζνο Μνγγνζηνχ, νχιη ή Μεγάινο ΐάιηνο (δάζνο Μνγγνζηνχ, 

νηθηζκνί) 

- Μεγάινο ΐάιηνο, ειιίαλδξνη, Άλσ Αηκεληφ (αλάγιπθν, ππθλή βιάζηεζε, 

θαιιηεξγνχκελεο θνηιάδεο) 

- Κιεκέληη, ΐειίλα (δάζνο, νηθηζκνί, ζέζεηο ζέαο). 

 

  ΓΓ..ΔΔ..  ηηςςμμθθααλλίίααρρ 

Δ δηαδξνκή απφ ην Κηάην κέρξη ηε ιεθάλε ηεο ηπκθαιίαο έρεη κήθνο 35 ρικ. 

πεξίπνπ. ε αξθεηά ζεκεία θαη πξηλ ν δξφκνο ραζεί αλάκεζα ζηα βνπλά, 

απνιακβάλεηε ην παλφξακα ηνπ Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ πνπ γίλεηαη φιν θαη πην 

εληππσζηαθφ, θαζψο ην πςφκεηξν κεγαιψλεη.  

- Πξψηε ζηάζε ζην ρσξηφ Κεθαιάξη, παιηφηεξα «Νηνχζα», ην νπνίν 

αθνπκπά ζηηο δπηηθέο παξπθέο ηεο Γήξεηαο, ζε χςνο 800 κέηξσλ. Ώλάκεζα ζηα 

παιηά, ζηηβαξά, πέηξηλα ζπίηηα μερσξίδεη ε κηθξή πιαηεία κε ηνλ εθαηφρξνλν 

πιάηαλν θαη ηηο βξχζεο. 

- Ώκέζσο κεηά αθνινπζεί ε ιεθάλε ηεο ηπκθαιίαο, γχξσ απφ ηελ νπνία 

δεζπφδνπλ, ρηνληζκέλεο κέρξη ηνλ Ώπξίιε, νη θνξπθέο ησλ Μνξαίηηθσλ βνπλψλ. 

Πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο ππάξρεη έλαο θαιφο αζθάιηηλνο δξφκνο πνπ άιινηε 

πιεζηάδεη ηηο θαιακνζθέπαζηεο φρζεο ηεο ιίκλεο θαη άιινηε απνκαθξχλεηαη απφ 

απηέο πξνζθέξνληαο παλνξακηθή ζέαζή ηνπο. 

- Σα ρσξηά Κεθαιάξη, Καιιηάλνη, Καξηέξη, Κηφληα θαη ηπκθαιία βξίζθνληαη 

επάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα ν νπνίνο ζπλδέεη ην Κηάην κε ηελ Καζηαληά. 

- Λίγν ςειφηεξα, ζηηο ξάρεο ησλ βνπλψλ, αθνπκπνχλ ηα ρσξηά Λαχθα, 

Κπιιήλε, Καζηαληά, Αξνζνπεγή θαη Καίζαξη. 

- Σν ρσξηφ Λαχθα, 2 ρικ. απφ ην Καξηέξη, απαγθηάδεη ζηηο πιαγηέο ηνπ 

Οιίγπξηνπ ζε χςνο 700 κέηξσλ. Ώπφ εδψ μεθηλά κηα ζαπκάζηα αζθάιηηλε δηαδξνκή, 

ε νπνία αξρηθά θηλείηαη παξάιιεια κε ηηο λφηηεο φρζεο ηεο ηπκθαιίαο θη έπεηηα απφ 

11 ρικ. θαηαιήγεη ζην ρσξηφ Κπιιήλε θαη ζηνλ νδηθφ άμνλα πνπ έξρεηαη απφ ην 

Κηάην. ε πξνλνκηαθά ζεκεία ε δαζηθή ππεξεζία έρεη εγθαηαζηήζεη θηφζθηα απφ ηα 

νπνία απνιακβάλεη θαλείο εμαηξεηηθή ζέα ζηε ιίκλε θαη ηα γχξσ βνπλά. 

- Ώπφ ην ρσξηφ Καξηέξη ν δξφκνο αλεθνξίδεη έληνλα γηα λα θηάζεη θαλείο 

ζηελ Καζηαληά, ε νπνία απνηειεί δεκνθηιή νξεηλφ πξννξηζκφ.  

- πλερίδνληαο κέρξη ην δηάζειν αληηθξίδεη θαλείο φιε ηελ θνηιάδα ηνπ Φελενχ. 

- Πεξηεγεηηθά κνλνπάηηα ζηηο πεξηνρέο Καθαβνχιαο, Κεθαιαξίνπ, Λαχθαο θαη 

Λίκλεο. 
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  ΓΓ..ΔΔ..  ΦΦεεννεεοούύ 

- ηπκθαιία - Μεζηλφ – Γθνχξα: ηπκθαιία, Κηφληα, Καξηέξη, Καζηαληά (ν 

δξφκνο πεξλάεη κέζα απφ δάζνο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δχν φξε Γήξεηα θαη Οιίγπξηνο 

κέρξη ηελ πεδηάδα ηνπ Φελενχ), Μνζηά, Μεζηλφ, Γθνχξα (θαηαπιεθηηθή ζέα πξνο ηελ 

πεδηάδα θαη ηα απέλαληη φξε ηνπ Υεικνχ. 

- Μεζηλφ - Γχξνο ιίκλεο Αφμα – Παιαηνκνλάζηεξν Ώγ. Γεσξγίνπ: Μεζηλφ, 

πεδηάδα ηνπ Φελενχ, Ώξραία Φελεφο (Καιχβηα) (αξραηνινγηθφ κνπζείν), ηερλεηή 

ιίκλε Αφμα (Φελενχ) κε ην γξαθηθφ εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Φαλνπξίνπ ζην κέζν ηεο, 

κνλαζηήξη ηνπ Ώγ. Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη 500 κέηξα απφ ηε ιίκλε. 

- Μεζηλφ - Φελεφο (ηβίζηα): Μεζηλφ, Γθνχξα (έδξα ηεο Α.Β. Φελενχ), ηελφ 

(ιβηνο πνηακφο), Φελεφο (ιανγξαθηθφ κνπζείν, παλέκνξθε πεηξφρηηζηε εθθιεζία 

ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλα).  

- ηελφ – Αεξβέλη: ηελφ, παξάιιεια κε ηνλ ιβην πνηακφ, Σαξζφο (εθθιεζία 

ηεο Παλαγίαο ησλ βξάρσλ), Αξπκφο αξαληάπερνπ θαη Μαχξν ξνο, Βπξσζηίλε 

(Εζηνξηθή Γάρνιε), παξαζαιάζζην Αεξβέλη. 

- Σαξζφο - Καξπά – Μεζαία Σξίθαια Κνξηλζίαο: Σαξζφο, πξφπνδεο Μαχξνπ 

φξνπο, Καξπά (πςφκεηξν 1350 κέηξσλ κε θαηαπιεθηηθή ζέα πξνο ηα γχξσ φξε θαη 

πινχζην δάζνο), Μεζαία Σξίθαια (Αήκνο Ξπινθάζηξνπ) 

- Γθνχξα – Καιάβξπηα: Γθνχξα, Μεζηλφ, πεδηάδα Φελενχ, αλάβαζε ηνπ 

φξνπο ατηάο, Λπθνχξηα, Κιεηηνξία, δπηηθή πιεπξά ηνπ Υεικνχ (Ώξνάληα ξε), 

Καιάβξπηα. 

 

  ΟΟδδιικκέέρρ  ΓΓιιααδδπποομμέέρρ  ζζεε  ΥΥωωμμάάηηιιννοο  ΟΟδδόόζζηηππωωμμαα 

- Γχξνο Γήξεηαο 

- Μεζηλφ - Γχξνο ιίκλεο Αφμα   

- Κεθαιάξη – Μάλλα   

- Κπιιήλε (ηπκθαιίαο) - Οξνπέδην Γήξεηαο   

- Ώξραία Φελεφο - Γαξνχρια - Λίκλε Σζηβινχ  

  Μονοπάηια Πολιηιζμού ζηην Οπεινή Κοπινθία 
 
Πέληε ζπλαξπαζηηθέο δηαδξνκέο -  ηέζζεξηο πεξηπαηεηηθέο θαη κηα πνδειαηηθή - 

πεξηκέλνπλ λα ηηο αλαθαιχςεη ην θνηλφ θαη λα ραξεί ηελ νκνξθηά ηεο Οξεηλήο 

Κνξηλζίαο, ζηνπο ηζηνξηθνχο ακπειψλεο, αιιά θαη ηε κνλαδηθή ζέα ζηε Γήξεηα θαη ηε 

ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο (εηθ. 22). 

i. Φάξη – Άιηθνο Ώκπειψλαο – Φάξη 3 ρικ   

ii. Φάξη – Άγηνη Θεφδσξνη – Φάξη 9,3 ρικ 

iii. Φάξη – Κνξπθή ηαπξαεηφο – Ώδξηάλεην Τδξαγσγείν – Φάξη 11,5 ρικ 
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iv. Φάξη – Γαβξηάο – Πξνθήηεο Διίαο – Φάξη 9,1 ρικ   

v. πνδειαηηθή:Φάξη – Άγ. Γεψξγηνο Ώζπξνθάκπνπ – ΐξχζε Κάλαινο – Φάξη 

7,7 ρικ.  

Δ πξψηε ζεσξείηαη εχθνιε θαη νη ππφινηπεο κέηξηαο δπζθνιίαο δηαδξνκέο. 

 

                

               Δηθφλα 22.  Πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα.  

  

11..44..33..1166    ΚΚξξίίζζηηκκεεοο  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθέέοο  ΠΠααξξάάκκεεηηξξννηη   

Δ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ δηαζέηεη έλα πινχζην θαη εχθνξν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ ε πνηθηινκνξθία εθηείλεηαη απφ ηελ αθηή θαη ηηο δελδξψδεηο 

θαιιηέξγεηεο, ηνπο ακπειψλεο θαη θπζηθνχο βνζθφηνπνπο κέρξη ειαηψλεο θαη δάζε 

ζηελ νξεηλή ελδνρψξα. Σα θξηζηκφηεξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην κειινληηθφ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Αήκνπ αθνξνχλ: 

α. ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ή κε εληνπηζκέλεο δψλεο θαη πεξηνρέο δηαηήξεζεο, 

αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

β. ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ζπλνιηθά (χδξεπζε, 

άξδεπζε). 

γ. ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ απφ 

απφβιεηα ησλ δηάζπαξησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θαηαινίπσλ απφ ηε 

ιίπαλζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε νηθηζηηθή αλάπηπμε ζηελ 

παξάθηηα δψλε. 

δ. ηελ πξφβιεςε θαη θαηαζηνιή ππξθαγηψλ. 

ε. ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ επξχηεξε παξάθηηα δψλε. 

ζη. ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ησλ αθηψλ θαη ηεο ξχπαλζεο ησλ 

ζαιάζζησλ πδάησλ. 

δ. ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 
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11..44..44    ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  ΡΡύύππααννσσηηςς 

Ο λένο Αήκνο ηθπσλίσλ θαιείηαη λα δψζεη ιχζεηο ζε κία ζεηξά 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, ηε 

δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ αγξνηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή είλαη νη αθφινπζεο: 

  Βπηβάξπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ ηε ρξήζε 

θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. 

  Ρχπαλζε ιφγσ κε χπαξμεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, ζε θάπνηεο 

θνηλφηεηεο. 

  Ρχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ιφγσ ηεο απφξξηςεο 

απνξξηκκάησλ. 

  Ρχπαλζε απφ ηελ αλεπάξθεηα θαη ηνλ ειιηπή ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ιφγσ κε νινθιήξσζεο έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

 Σν ζέκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ΥΤΣΏ ζην Κηάην ζπδεηήζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

ζπλάληεζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ κε ηνλ δήκαξρν ηθπσλίσλ πχξν 

ηακαηφπνπιν ηελ Σξίηε 19 ΜαΎνπ 2020 ζηελ Σξίπνιε.  

 

11..44..44..11    ΡΡχχππννηη  ααππφφ  ηηεελλ  ΔΔλληηααηηηηθθήή  ΆΆζζθθεεζζεε  ηηεεοο  ΓΓεεσσξξγγίίααοο   

Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ξχπαλζεο πξνθαιείηαη απφ ηε κε νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επηηξαπέδηαο 

ζνπιηαλίλαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε θπξίσο ζε πξνζβνιέο απφ έληνκα θαη 

κχθεηεο. Δ αιφγηζηε ρξήζε, κέρξη πξφηηλνο, ηζρπξψλ θπηνθαξκάθσλ κε κεγάιε 

ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα είρε σο απνηέιεζκα ηε ζνβαξή επηβάξπλζε ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο πξσηίζησο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κε άκεζνπο απνδέθηεο ηε ρισξίδα θαη 

παλίδα, ην έδαθνο θαη ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά.  

Βθηεηακέλε είλαη θαη ε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ. Σεξάζηηεο πνζφηεηεο 

θσζθνξηθψλ θαη ληηξηθψλ αιάησλ εηζξένπλ θάζε ρξφλν ζην έδαθνο, δεκηνπξγψληαο 

ηεξάζηην πξφβιεκα ηφζν ζηε δνκή ηνπ φζν θπξίσο ζηα ππφγεηα λεξά. Ήδε έρεη 

παξαηεξεζεί αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζε αλαιχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε λεξά 

γεσηξήζεσλ άξδεπζεο ελψ, αλ ην ζέκα δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα, ζα ππάξμεη 

ζχληνκα πξφβιεκα θαη κε ην λεξφ χδξεπζεο φπσο ήδε έρεη γίλεη ζηε πιεηνςεθία ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ ηεο παξαιηαθήο Κνξηλζίαο. εκαληηθφ πξφβιεκα ηέινο έρεη 

εκθαληζηεί ζηα λεξά ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ φπνπ παξαηεξνχληαη ζπγθεληξψζεηο 

ρεκηθψλ πνιχ πάλσ απφ ηα φξηα.  

 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

116 

 

11..44..44..22    ΡΡχχππννηη  ααππφφ  ηηεε  ΛΛεεηηηηννππξξγγίίαα  ΜΜεεηηααππννηηεεηηηηθθψψλλ  ΜΜννλλάάδδσσλλ   

Οη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο ηνπ Αήκνπ απνηεινχλ βαζηθή εζηία ξχπαλζεο 

ηνπ θπζηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ξεθηλψληαο απφ ηα ειαηνηξηβεία, πξνρσξψληαο ζηα νηλνπνηεία θαη 

θαηαιήγνληαο ζηα ζπζθεπαζηήξηα (ζηαθίδαο θαη επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ) 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δε δηαζέηνπλ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ (βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο). Ώθφκε φκσο θαη ζηηο ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί ππάξρνπλ, δε ιεηηνπξγνχλ ιφγσ βιαβψλ 

ή ιφγσ πςεινχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα κεγάιε πνζφηεηα 

ιπκάησλ λα θαηαιήγεη, κέζσ θπζηθψλ (ξέκαηα, ρείκαξξνη) ή θαη ηερληηψλ (ππφγεηνη 

αγσγνί) νδψλ, ζηνλ Ώζσπφ πνηακφ θαη απφ εθεί ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν.  

Οη ζπλέπεηεο είλαη πνιιαπιέο αθνχ θάζε ρξφλν θαη ηδηαίηεξα ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο, ην πνηάκη δέρεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο ηνμηθψλ νπζηψλ (θπξίσο βαξηά ιάδηα θαη 

ρεκηθά ζπληεξεηηθά) νη νπνίεο δηαηαξάζζνπλ ην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο επεξεάδνπλ φιε ηελ πεξηνρή κέρξη ηε ζάιαζζα. Βίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ην πνηάκη εηζέξρεηαη ζηε πεξηνρή κειέηεο επηβαξπκέλν ήδε 

κε ξχπνπο ησλ άιισλ πεξηνρψλ. 

 

11..44..44..33    ΡΡχχππννηη  ααππφφ  ΑΑλλζζξξψψππηηλλεεοο  ΠΠααξξεεκκββάάζζεεηηοο 

ζνλ αθνξά ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ επίπησζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζε θαλέλα απφ 

ηα πδξνξεχκαηα δελ έρνπλ γίλεη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο πνπ λα έρνπλ αιινηψζεη 

ηελ αξρηθή θπζηνγλσκία ηνπο θαη λα έρνπλ αιιάμεη ην θαζεζηψο παξνρέηεπζεο ησλ 

πδάησλ (επηρσκαηψζεηο ή θαη εληαθηαζκφο ζηελ θνίηε ηνπο αγσγψλ παξνρέηεπζεο 

φκβξησλ πδάησλ). Λφγσ ηνπ θιεηζηνχ ηνπ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή 

ζάιαζζα ν Κνξηλζηαθφο θφιπνο παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξφ βαζκφ αλαλέσζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθφκελε θπθιηθή θνξά ησλ ξεπκάησλ 

θαζηζηά ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ πην επάισηεο ζε ξχπαλζε. ηελ αχμεζε ηεο 

ξχπαλζεο ζπληεινχλ ζεκαληηθά νη επηπηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

(ιηκεληθά, αιφγηζηε επέθηαζε νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, θαηαζθεπαδφκελα θξάγκαηα, 

ακκνιεςίεο). Ώπνηέιεζκα είλαη ε απμαλφκελε δηάβξσζε θαη νη πνηνηηθέο θαη 

κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο ησλ αθηψλ, πνηακψλ θαη ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. 

εκαληηθφ πξφβιεκα ππάξρεη κε ηα θπηνθάξκαθα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ιίκλε 

ηεο ηπκθαιίαο. Δ ρξήζε ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηελ 

νξληζνπαλίδα ηεο ιίκλεο. 
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11..55    ΒΒαασσιικκέέςς  ΤΤπποοδδοομμέέςς  --  ΔΔίίκκττυυαα  

11..55..11    ΔΔίίκκττυυοο  ΎΎδδρρεευυσσηηςς   

Οη πδξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαιχπηνληαη απφ γεσηξήζεηο θαη 

πεγέο. Οη θνηλφηεηεο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ πδξεχνληαη θπξίσο απφ γεσηξήζεηο. ηελ 

πφιε ηνπ Κηάηνπ ιεηηνπξγεί Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Όδξεπζεο – Ώπνρέηεπζεο 

(Α.Β.Τ.Ώ.), πνπ θαιχπηεη ην ζέκα ηεο χδξεπζεο  ζ‟ φιν ην Αήκν  ηθπσλίσλ θαη 

δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν χδξεπζεο, ην νπνίν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Δ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Β.Τ.Ώ.. θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

   

                                                  Γηάγξακκα 1. Οξγαλφγξακκα  Α.Β.Τ.Ώ..  

 

Σα δίθηπα χδξεπζεο αθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην νδηθφ δίθηπν. Τπάξρεη 

ζρεδηαζκφο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο κηθξέο 

επεθηάζεηο ηνπ. Ήδε, έρεη νινθιεξσζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο   

πφιεο ηνπ Κηάηνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο έσο ηηο 

πεγέο Αξίδαο ηεο ηπκθαιίαο θαη ηεο ηδηφθηεηεο γεψηξεζεο ζην Κεθαιάξη, φιε ε 
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πεδηλή δψλε (Κηάην, Κάησ Αηκεληφ, Μνχιθη, Πάζην) πδξνδνηείηαη κε λεξφ άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη κε επάξθεηα φιν ην ρξφλν. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ε 

πδξνδφηεζε εληζρχεηαη κε ηδηφθηεηεο γεσηξήζεηο απφ ηελ θνηλφηεηα ΐειίλαο. 

Πξφβιεκα επάξθεηαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ ε θαηαλάισζε είλαη 

απμεκέλε ππάξρεη ζηηο θνηλφηεηεο Ώξραίαο ηθπψλαο, Παξαδεηζίνπ, Σηηάλεο, 

Γνλνχζαο θαη πξφβιεκα πνηφηεηαο ζηηο θνηλφηεηεο Λαιησηίνπ θαη Αηκεληνχ. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο ζα ππάξμεη νξηζηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ «Αηαδηθηπαθή Τδξνδφηεζε θνηλνηήησλ Α.Β. ηθπσλίσλ» πνπ πινπνηείηαη 

ήδε θαη πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηηο πεγέο Αξίδαο. Βπίζεο πινπνηείηαη ε 

αληηθαηάζηαζε κεγάινπ ηκήκαηνο εμσηεξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο πνπ αθνινπζεί ην 

νδηθφ δίθηπν. ια ηα εζσηεξηθά δίθηπα είλαη θαηλνχξγηα θαη απνηεινχληαη απφ λέα 

πιηθά (PVC, HDPE). 

Έρνπλ ππνβιεζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε κειέηεο πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ – ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο πξνκήζεηαο 

ςεθηαθψλ πδξνκέηξσλ θαη αληηθαηάζηαζεο φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ γεσηξήζεσλ θαη αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο.   

Ώλαιπηηθά νη γεσηξήζεηο θαη νη πεγέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

  Πίλαθαο 28. Όδξεπζε  Κνηλνηήησλ ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ. 

Κνηλφηεηα 
Αξηζκφο Πεγψλ / 

Γεσηξήζεσλ Αξηζκφο    
παξνρψλ 

 Πεγέο Γεσηξήζεηο 

Κηάηνπ  1 4 6.780 

ΐειίλεο  1 - 155 

Γνλνχζαο  1 - 97 

Αηκεληνχ  - 2 612 

Κάησ Αηκεληνχ  - Κηάηνπ 1.354 

Κιεκεληίνπ  - 1 144 

Κξπνλεξίνπ 2 1 371 

Λαιηψηνπ  - 1 267 

Μεγάινπ ΐάιηνπ  1 1 249 

Μηθξνχ ΐάιηνπ  1 1 149 

Μνπιθίνπ  - Κηάηνπ 642 

Μπνδηθά  1 1 149 

Παξαδεηζίνπ  - 1 52 

Παζίνπ  - Κηάηνπ 626 

ηθπψλνο  2 1 485 

νπιίνπ  - 1 305 

Σηηάλεο  1 1 77 
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Δ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ γηα χδξεπζε ζηε Α.Β. ηπκθαιίαο είλαη 

επαξθήο παξά ην γεγνλφο φηη ν λνκφο Κνξηλζίαο έρεη πξφβιεκα. Οη θνηλφηεηεο  

δηαζέηνπλ λεξφ πεγαίν θαη επηθνπξηθά γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ρξεζηκνπνηνχλ 

γεσηξήζεηο. Έρεη αληηθαηαζηαζεί ν ακίαληνο κε PVC ή PE (πνιπνζπιέλην).  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε θαηάζηαζε ηεο χδξεπζεο αλά θνηλφηεηα έρεη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 29. Όδξεπζε  θνηλνηήησλ ζηε Α.Β. ηπκθαιίαο. 

Κνηλφηεηα Πεγαίν / 

Γεσηξήζεηο 

Καηάζηαζε  

Γηθηχνπ 

Αξηζκφο 

δεμακελψλ 

Καζηαληάο Πεγαίν Πνιχ θαιή 
4 δεμακελέο πνπ 

επαξθνχλ ζηηο αηρκέο 
θαινθαηξηνχ 

Αξνζνπεγήο Γεσηξήζεηο Πνιχ θαιή 3 δεμακελέο 

Καηζαξίνπ 
Πεγαίν θαη επηθνπξηθά 

γεσηξήζεηο 
Καηλνχξγην 3 δεμακελέο 

Κπιιήλεο Πεγαίν (δχν πεγέο) Καηλνχξγην 1 δεμακελή 

Καιιηάλσλ 
Γεσηξήζεηο θαη 

επηθνπξηθά πεγαίν 
Πνιχ θαιή 2 δεμακελέο 

Κεθαιαξίνπ Γεσηξήζεηο Πνιχ θαιή 1 δεμακελή 

ηπκθαιίαο Γεσηξήζεηο Πνιχ θαιή 2 δεμακελέο 

Λαχθαο 
Πεγαίν θαη ζπάληα 

γεσηξήζεηο 
Πνιχ θαιή 3 δεμακελέο 

Φαξίνπ Γεσηξήζεηο Πνιχ θαιή 3 δεμακελέο 

Ώζπξνθάκπνπ Γεσηξήζεηο Πνιχ θαιή 1 δεμακελή 

 

Σα πξνβιήκαηα επάξθεηαο πξνθχπηνπλ ην θαινθαίξη ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

Δ χπαξμε πνιιψλ πδάηηλσλ πεγψλ θάλεη πξνο ην παξφλ ην πξφβιεκα ηεο 

χδξεπζεο φρη ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή. Σα δίθηπα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ή είλαη ζε 

πνιχ θαιή θαηάζηαζε.  Δ χπαξμε πδάηηλεο αθζνλίαο δε ζεκαίλεη φηη δε ρξεηάδεηαη 

αξρηθά κηα πξνκειέηε δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. 

ηε Α.Β. Φελενχ δελ ππάξρεη δίθηπν θαηαζθεπαζκέλν απφ ζσιήλεο ακηάληνπ. 

Οη πδξεπηηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ γεσηξήζεηο (πίλ. 30) θαη πεγέο. Οη  

θνηλφηεηεο ζπλνιηθά δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα χδξεπζεο. Δ 

πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, αιιά ηφζν ζηε θνηλφηεηα 
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ηελνχ φζν θαη ζηνπο νηθηζκνχο Ώκπγδαιέαο θαη Ώριαδέαο ηεο θνηλφηεηαο Μαηίνπ 

παξαηεξνχληαη θάπνηα πξνβιήκαηα επάξθεηαο λεξνχ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

 

Πίλαθαο 30. ηνηρεία γεσηξήζεσλ ζηε Α.Β. Φελενχ. 

Κνηλφηεηα Σνπνζεζία Γεσηξήζεηο 

Ώξραία Φελεφο Κπδσληέο 1 

Μάηη Ώγ. Αεκήηξηνο 1 

Μεζηλφ Μχινο 1 

Μνζηά Υέξσκα 1 

Παλφξακα Ώγ. Νηθφιανο 1 

ηελφ Παιαηνθακάξα 1 
 

 

11..55..22    ΔΔίίκκττυυοο  ΑΑπποοχχέέττεευυσσηηςς    

11..55..22..11    ΑΑππννρρέέηηεεππζζεε  ΟΟκκββξξίίσσλλ  ––  ΑΑθθααζζάάξξηησσλλ   

Χο πξνο ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν νκβξίσλ, ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ ππάξρεη ζε 

κεγάιν ηκήκα ηεο  θνηλφηεηαο Κηάηνπ θαη ζηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο, θαηά κήθνο 

θπξίσο ηεο Παιαηάο Βζληθήο Οδνχ. Έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα θαηαζθεπή  

απνρέηεπζεο νκβξίσλ ζηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ. 

Βπίζεο, ππάξρεη απνρεηεπηηθφ δίθηπν αθαζάξησλ κφλν ζηηο πεξηνρέο ηεο 

πφιεο ηνπ Κηάηνπ, ζηελ θνηλφηεηα Κάησ Αηκεληνχ θαη ζηνλ νηθηζκφ Παξαιία ηεο 

θνηλφηεηαο Αηκεληνχ, Παζίνπ, Μνπιθίνπ. Σν ππάξρνλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαιχπηεη 

ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο θαηά 90% ελψ ε απνρέηεπζε ησλ αθαζάξησλ ζηηο 

πεξηνρέο ησλ ππφινηπσλ θνηλνηήησλ ηνπ Αήκνπ, είηε γίλεηαη ζε ζηεγαλνχο θαη 

θπξίσο απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο, είηε ηα ιχκαηα κεηαθέξνληαη κε ιπκαηνθφξα 

νρήκαηα (θπξίσο απφ ηηο θνηλφηεηεο θνληά ζηελ παξαιηαθή δψλε) ζην βηνινγηθφ 

θαζαξηζκφ ν νπνίνο είλαη ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία 

Λάθθνη ΐαζηιηθνχ, ρξήδεη επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο. Έρεη εθπνλεζεί κειέηε 

επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο εγθαηαζηάζεσλ ΐηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε απαηηνχληαη άκεζεο παξεκβάζεηο γηα 

ηε δεκηνπξγία απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ζηα ππφινηπα παξαιηαθά δηακεξίζκαηα ηνπ 

Αήκνπ. Έρεη θαηαηεζεί κε ζπκπιεξσκαηηθά έξγα δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Κηάηνπ πνπ ζα θαιχςεη εμ΄νινθιήξνπ ηελ παξαιηαθή 

δψλε. 

ηε Α.Β. ηπκθαιίαο ε απνρέηεπζε ζε φια ηα ρσξηά γίλεηαη κε 

απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. Οη πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο πνπ ππάξρνπλ δελ είλαη 

ζεκαληηθέο θαη νη θνηλφηεηεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα κελ είλαη εθηθηή ε 
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αληηκεηψπηζε κε θνηλέο εγθαηαζηάζεηο. Δ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, γίλεηαη 

θαηά θχξην ιφγν κε επηθαλεηαθά ξείζξα. Ώλ δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο πιεζπζκηαθέο 

αιιαγέο, γηα ηελ πξνζερή πεξίνδν δε θαίλεηαη λα απαηηείηαη δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε. ηελ πξννπηηθή φκσο κεγαιχηεξσλ πιεζπζκηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ 

(εμ αηηίαο ηεο ηνπξηζηηθήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο) ην ζέκα ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί. 

Καη ζηε Α.Β. Φελενχ ε απνρέηεπζε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο (εθηφο ηεο 

Γθνχξαο) γίλεηαη κε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. Δ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, 

φπνπ ππάξρεη γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε επηθαλεηαθά ξείζξα κέηξηαο θαηάζηαζεο 

(πίλ. 31).   

 

Πίλαθαο 31. Ώπνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ θαηά  θνηλφηεηα θαη Α.Β. ζην Α. ηθπσλίσλ. 

 Κνηλφηεηα Απνρέηεπζε 

αθαζάξησλ 

Απνρέηεπζε 

νκβξίσλ 

% Κάιπςε θνηλνηήησλ 

ζε απνρ. αθαζάξησλ / 

νκβξίσλ 

Γ.Δ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

Κηάηνπ  Ναη Ναη 95% 

ΐειίλεο  ρη ρη  - 

Γνλνχζαο  ρη ρη - 

Αηκεληνχ  Ναη ρη 30% 

Κάησ Αηκεληνχ  Ναη ρη 95% 

Κιεκεληίνπ  ρη ρη - 

Κξπνλεξίνπ ρη ρη - 

Λαιηψηνπ  ρη ρη - 

Μεγάινπ ΐάιηνπ  ρη ρη - 

Μηθξνχ ΐάιηνπ  ρη  ρη - 

Μνπιθίνπ  Ναη ρη 95% 

Μπνδηθά  ρη ρη - 

Παξαδεηζίνπ  ρη ρη - 

Παζίνπ  Ναη ρη 95% 

ηθπψλνο  ρη ρη - 

νπιίνπ  ρη ρη - 

Σηηάλεο  ρη ρη - 

Γ.Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

Καιιηάλσλ  ρη  ρη  - 

Ώζπξνθάκπνπ ρη ρη  - 

Αξνζνπεγήο ρη ρη - 
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Καηζαξίνπ ρη ρη - 

Καζηαλέαο ρη ρη - 

Κεθαιαξίνπ ρη ρη - 

Κπιιήλεο  ρη ρη - 

Λαχθαο ρη ρη - 

ηπκθαιίαο  ρη ρη - 

Γ.Δ. ΦΔΝΔΟΤ 

Γθνχξαο  ρη  Ναη 80% 

Ώξραίαο Φελενχ ρη ρη  - 

Κάησ Σαξζνχ ρη ρη - 

Μαηίνπ ρη ρη - 

Μεζηλνχ ρη ρη - 

Μνζηάο ρη ρη - 

Παλνξάκαηνο  ρη ρη - 

ηελνχ ρη ρη - 

Φελενχ ρη ρη - 
 

  

11..55..33    ΔΔίίκκττυυοο  υυγγκκοοιιννωωννιιώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν    

11..55..33..11    ΟΟδδηηθθφφ  ΓΓίίθθηηππνν 

Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ δηαηξέρεηαη απφ έλα πιέγκα 

νδηθψλ αμφλσλ ζην νπνίν ππάξρεη ραξαθηεξηζκέλν εζληθφ νδηθφ δίθηπν (πξσηεχνλ 

θαη δεπηεξεχνλ), επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν (πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ), δεκνηηθφ νδηθφ 

δίθηπν θαζψο θαη έλα πιήζνο αγξνηηθψλ δξφκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο. Σν νδηθφ δίθηπν ηνπ Αήκνπ είλαη αξθεηά 

ππθλφ θαη εμππεξεηεί ζρεηηθά ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ αιιά θαη ηνλ θπθινθνξηαθφ 

θφξην.  Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα νδηθά δίθηπα ησλ Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη ην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Αήκνπ. 

 ΠΠππωωηηεεύύοονν  ΔΔθθννιικκόό  ΟΟδδιικκόό  ΓΓίίκκηηςςοο 

Δ Νέα Βζληθή Οδφο (Ν.Β.Ο.) Ώζελψλ – Παηξψλ δηέξρεηαη απφ ην γεσγξαθηθφ 

ρψξν ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, ζρεκαηίδνληαο κε ηελ αθηνγξακκή θαη ηα φξηα ησλ 

φκνξσλ Αήκσλ έλα ηξίγσλν κε θνξπθή ην θνηλφ φξην ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ κε ηνλ 

Αήκν Βπξσζηίλεο - Ξπινθάζηξνπ ζην χςνο ηεο αθηνγξακκήο θαη βάζε κήθνπο 4ρικ. 

πεξίπνπ κε ην θνηλφ φξην κε ην Αήκν ΐέινπ - ΐφραο. ην Κηάην ε απφζηαζή ηεο απφ 

ηελ αθηνγξακκή είλαη πεξίπνπ 1,5ρικ. ‟ απηφ ην ζεκείν ππάξρεη θαη ν κνλαδηθφο 
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θφκβνο (κέζα ζηα φξηα ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ) πνπ ηε ζπλδέεη κε ην ππφινηπν νδηθφ 

δίθηπν ηεο πεξηνρήο. 

 

 ΓΓεεςςηηεεππεεύύοονν  ΔΔθθννιικκόό  ΟΟδδιικκόό  ΓΓίίκκηηςςοο 

Δ Παιαηά Βζληθή Οδφο (Π.Β.Ο.) Ώζελψλ – Παηξψλ δηέξρεηαη απφ ηηο 

παξαιηαθέο θνηλφηεηεο (Κηάηνπ, Κάησ Αηκεληνχ, Αηκεληνχ) αθνινπζψληαο νπζηαζηηθά 

ηελ αθηνγξακκή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ ζε φιν ην κήθνο ηεο κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

Καζψο ε νηθηζηηθή αλάπηπμε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε είλαη ζπλερήο, 

νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα δξφκν κε ραξαθηήξα αζηηθφ θαη θαζφινπ ππεξηνπηθφ. 

Ώπηφ δε ζεκαίλεη φκσο φηη δε δέρεηαη θαη βαξηά ππεξηνπηθή θπθινθνξία (είηε απφ 

θνξηεγά κεγάινπ σθέιηκνπ βάξνπο, είηε ππεξαζηηθά ιεσθνξεία) ε νπνία θαη 

δεκηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάλνκε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε θαη ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, κε κηα ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε θαη ζπλνιηθφ 

πιάηνο νδνζηξψκαηνο κφιηο 8,00 κέηξσλ, κεγάια θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ηδίσο 

πεξηφδνπο θαη ψξεο αηρκήο. Βίλαη ν κνλαδηθφο νδηθφο άμνλαο πνπ δηαηξέρεη ζπλερψο 

ην παξαιηαθφ ηκήκα ηνπ Αήκνπ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηηο ππφινηπεο  

θνηλφηεηεο θαη επνκέλσο απνθηά ζεκαληηθή βαξχηεηα κέζα ζην πιέγκα ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο. Δ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. 

 

 ΠΠππωωηηεεύύοονν  ΔΔππααππσσιιαακκόό  ΟΟδδιικκόό  ΓΓίίκκηηςςοο 

Δ επαξρηαθή νδφο Κηάηνπ – νπιίνπ – Γθνχξαο – Αεξβελίνπ απνηειεί 

ζεκαληηθή νδφ γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνχ. Έρεη θαηαζθεπαζζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γεληθά, είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ζε φιν ην κήθνο ηεο κέζα ζην Αήκν 

ηθπσλίσλ. Βίλαη ν δξφκνο πνπ ελψλεη ηελ παξαιηαθή δψλε ηνπ Αήκνπ κε ηνλ νξεηλφ 

φγθν ησλ Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. Έρεη κηα ισξίδα θπθινθνξίαο αλά 

θαηεχζπλζε, κε πιάηνο νδνζηξψκαηνο 8,00 κέηξσλ, πνιχ θαιά γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε.  

Δ επαξρηαθή νδφο νχιη – Κξπνλέξη – Παξαδείζη – Γνλνχζζα – Σηηάλε – Μπνδηθά 

ελψλεη ην Κηάην κε ηηο ΝΏ επξηζθφκελεο θνηλφηεηεο ηνπ Αήκνπ θαη ην Αήκν ηεο 

Νεκέαο κέζσ θαη ηεο Βπαξρηαθήο Οδνχ Κηάηνπ - νπιίνπ. Δ επαξρηαθή απηή νδφο 

έρεη πιάηνο νδνζηξψκαηνο 6,00 κ. κε πξνβιήκαηα ζηνλ αζθαιηνηάπεηα φζνλ 

αθνξά ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (αθηίλεο θακππιφηεηαο, νξαηφηεηεο) ηελ 

πξνζηαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζήκαλζε. Δ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ απηνχ άμνλα δελ 

είλαη αλάινγε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ην Αήκν, ίζσο θαη δηφηη πξνβιέπεηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί λέα νδφο πνπ ζα ζπλδέεη ην Κηάην κε ηε Νεκέα γηα ηελ νπνία 
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ππνγξάθεθε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κειέηεο ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2020  ζην 

δηνηθεηήξην ηεο Π.Β., ζηελ Κφξηλζν αλάκεζα ζηνλ πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ θαη 

ηνπο δεκάξρνπο ηθπσλίσλ θαη Νεκέαο. Δ ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, αθνξά 

εηδηθφηεξα ηελ εθπφλεζε πξνσζεκέλεο αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο νδνπνηίαο θαη ηελ 

ζχληαμε θαθέινπ έξγνπ γηα ηε δεκνπξάηεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κειεηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ νδηθφ ηκήκα Νεκέα – Κηάην. 

Ο δξφκνο πνπ ζπλδέεη ηε ηπκθαιία κε ηε Νεκέα, ην δεχηεξν κεγάιν Κέληξν 

ηεο πεξηνρήο, είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε εμππεξεηψληαο επαξθψο ηηο  

θνηλφηεηεο Φαξίνπ θαη Ώζπξνθάκπνπ. Οη θνηλφηεηεο απηέο, σζηφζν, έρνπλ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία επαθήο κε ηηο ππφινηπεο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπλδεηήξηα νδφο είλαη ζηελή θαη γεκάηε ζηξνθέο.  

Ώπφ ηελ Κνηλφηεηα Ώζπξνθάκπνπ, πξνηείλεηαη ε δηάλνημε ηνπ ππάξρνληνο 

ρσκαηφδξνκνπ πνπ νδεγεί απφ ηνλ Ώζπξφθακπν ζην Κεθαιάξη. Έηζη, ζα ππάξρεη 

ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ Ώζπξφθακπνπ θαη Φαξίνπ κε ηηο  

ππφινηπεο θνηλφηεηεο θαη νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο ηεο ηπκθαιίαο, αιιά θαη κε ηελ 

Βπαξρηαθή νδφ Κηάηνπ - νπιίνπ - Γθνχξαο. 

Δ επαξρηαθή νδφο Κηάην (απφ Π.Β.Ο. Κνξίλζνπ - Παηξψλ) – νχιη – 

Κεθαιάξη – Καιιηάλνη – Καξηέξη – Καζηαληά – Μνζηά – Μεζηλφ – Γθνχξα – Καιχβηα – 

δηαθιάδσζε πξνο Λπθνχξηα (φξηα Ννκνχ Κνξηλζίαο) ζπλδέεη ηε Α.Β. Φελενχ ηφζν κε 

ηελ παξαιηαθή δψλε ηνπ Αήκνπ φζν θαη κε ηκήκα ηεο νξεηλήο ΏραΎαο (Λπθνχξηα). 

Δ επαξρηαθή νδφο Αεξβέλη (απφ Π.Β.Ο. Κνξίλζνπ - Παηξψλ) – Ρνδελά – 

Ββξνζηίλα – αξαληάπερν – Σαξζφο - ηελφ ζπλδέεη ην Αήκν Βπξσζηίλεο – 

Ξπινθάζηξνπ κε ηε Α.Β. Φελενχ. 

 ΓΓεεςςηηεεππεεύύοονν  ΔΔππααππσσιιαακκόό  ΟΟδδιικκόό  ΓΓίίκκηηςςοο   

Δ επαξρηαθή Οδφο Κηάην – Αηκεληφ – Λαιηψηε – Μεγάινο ΐάιηνο – Μηθξφο 

ΐάιηνο – νχιη απνηειεί ζεκαληηθφ άμνλα, πνπ ελψλεη ηηο ΐΑ επξηζθφκελεο 

θνηλφηεηεο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαη ζπλδέεηαη αθ‟ ελφο κε ηνλ πξνεγνχκελν 

επαξρηαθφ άμνλα Κηάην – νχιη – Γθνχξα θαη αθ‟ εηέξνπ κε ηνλ επαξρηαθφ νδηθφ 

άμνλα Ξπιφθαζηξν – Γεκελφ – ηχιηα – Παλαξίηη – Μάλλα, επίζεο κέζσ Θξνθαξίνπ 

– Υνχλεο. Με πιάηνο δξφκνπ 7,00 κ. βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε έσο ην Μεγάιν 

ΐάιην, ρξεηάδεηαη φκσο βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ, ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ ζήκαλζή ηνπ. ην επφκελν ηκήκα πξνο Μηθξφ ΐάιην παξνπζηάδνληαη εθηφο απφ 

ηα πξνβιήκαηα ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νδνχ θαη πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαξηψληαη κε ηελ γεσινγηθή ζχζηαζε ησλ εδαθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νδνχ 

(θαζηδήζεηο). 

Τπάξρνπλ επίζεο δχν ελαιιαθηηθέο νδνί πξνζέγγηζεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

θνηλνηήησλ, νη λέεο επαξρηαθέο νδνί Παζίνπ – Μεγάινπ ΐάιηνπ θαη νπιίνπ – 
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Μεγάινπ ΐάιηνπ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επαξρηαθή νδφ Κηάην – νχιη – Γθνχξα ζην 

χςνο ηνπ νπιίνπ θαη νδεχεη δπηηθά έσο ηελ επαξρηαθή νδφ Κηάην – Αηκεληφ – ΐάιηνο 

ζην χςνο ηνπ Μεγάινπ ΐάιηνπ. Οη νδνί απηέο θαηαζθεπάζηεθαλ πξφζθαηα, έρνπλ 

θαιά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία, ζήκαλζε θαη 

αζθάιεηα. 

Δ επαξρηαθή Οδφο Κηάηνπ – Ώξραίαο ηθπψλνο είλαη νδφο κε ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ην Αήκν αθνχ ελψλεη ηελ έδξα (Κηάην) κε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην ζέαηξν 

ηεο Ώξραίαο ηθπψλαο. ΐξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε κε πιάηνο 7,00 κ. ρσξίο 

ηδηαίηεξα γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα. Βίλαη ν δξφκνο πνπ ζπλδέεη θαη ην  Μνχιθη κε ην 

Κηάην. 

 Οη ππφινηπεο νδνί ηνπ δεπηεξεχνληνο επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ 

ζπλδένπλ ηνπο πξνεγνχκελνο νδηθνχο άμνλεο κε κεκνλσκέλα ρσξηά φπσο ην 

Παξαδείζη (επαξρηαθή νδφο Κηάην – νχιη – Κξπνλέξη – Νεκέα), ην Κιεκέληη 

(επαξρηαθή νδφο Κηάην – νχιη – Γθνχξα) θαη ε ΐειίλα (επαξρηαθή νδφο Κηάην – 

νχιη – Γθνχξα), δε βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα γεσκεηξηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηε ζήκαλζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. 

Yπάξρνπλ αθφκα νη εμήο επαξρηαθνί νδνί: 

- Νεκέα – νχιη – Κηάην κέζσ Πεηξίνπ, Αάθλεο Καζηξαθίνπ, Μπνδηθψλ, 

Παξαδεηζίνπ θαη Κξπνλεξίνπ κέρξη ηελ επαξρηαθή νδφ Κηάηνπ – Φελενχ. 

- Λπγηά – Πχξγνο – Υειπδψξη – Βπξσζηίλε απφ ηκήκα ηεο επαξρηαθήο νδνχ 

αξηζκ. 17 κέρξη ηεο επαξρηαθήο νδνχ Αεξβελίνπ – Φελενχ. 

- Σξίθαια – Φελεφο κέζσ Καξπάο – αξαληάπερνπ (κέρξη ηελ επαξρηαθή νδφ 

Αεξβέλη (απφ Π.Β.Ο. Κνξίλζνπ - Παηξψλ) – Ρνδελά – Ββξνζηίλα – αξαληάπερν – 

Σαξζφο - ηελφ). 

- Φελεφο πξνο Ώθξάηα θαη Γαξνχρια.  

 ΓΓηημμοοηηιικκόό  κκααιι  ΑΑγγπποοηηιικκόό  ΟΟδδιικκόό  ΓΓίίκκηηςςοο 

Οη νδνί δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαζψο θαη νη αγξνηηθέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο είλαη δξφκνη πνπ ηθαλνπνηνχλ ζε έλα βαζκφ ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Βίλαη δξφκνη πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε φζνλ αθνξά ηα 

γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (πιάηνο, αθηίλεο θακππιφηεηαο, νδφζηξσκα) θαη 

πεξαηηέξσ ζπληήξεζε ηδίσο ζηηο εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο θνηλφηεηεο ηνπ Αήκνπ.  

 

11..55..33..22    ηηδδεεξξννδδξξννκκηηθθφφ  ΓΓίίθθηηππνν 

Ώπφ ην Αήκν ηθπσλίσλ δηέξρεηαη ε πθηζηάκελε παιαηά ζηδεξνδξνκηθή 

γξακκή Ώζελψλ – Παηξψλ ε νπνία δηαζρίδεη ην Κηάην, ην Πάζην, ην  Κάησ Αηκεληφ θαη 

ην Αηκεληφ θαη ε νπνία ζήκεξα είλαη αλελεξγή ελψ έρεη νινθιεξσζεί θαη ιεηηνπξγεί ε 
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λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, πςειψλ ηαρπηήησλ, ηνπ πξναζηηαθνχ  ζηδεξνδξφκνπ 

Ώζήλα-Κηάην-Ρνδνδάθλε. Οη Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ δελ θαιχπηνληαη απφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. 

 

11..55..33..33    ΘΘααιιάάζζζζηηεεοο  ΜΜεεηηααθθννξξέέοο 

ην Αήκν ηθπσλίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Κηάην θαηαγξάθνληαη εκπνξηθφ 

ιηκάλη ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ θαη αλαηνιηθφηεξα αιηεπηηθφ θαηαθχγην. 

Σν ιηκάλη ηνπ Κηάηνπ βξίζθεηαη ζηηο Ννηηναλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Κνξηλζηαθνχ 

θφιπνπ θαη δηαρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο ιηκελνιεθάλεο: Σελ αλαηνιηθή, εληφο ηεο 

νπνίαο αλαπηχζζεηαη ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην, θαη ηελ δπηηθή, ζηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιηκέλα. Σν εκπνξηθφ ιηκάλη ηνπ Κηάηνπ 

εμππεξεηεί ζήκεξα θπξίσο εηζαγσγηθή θίλεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  θαη ιηγφηεξν 

εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ησλ αγξνηνβηνκεραληψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

ελδνρψξαο. 

Ο εκπνξηθφο ραξαθηήξαο ησλ πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

(εμαηξνπκέλνπ ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ) δελ ζπλάδεη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο παξαιηαθήο δψλεο, ελψ παξάιιεια ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηνπ νηθηζκνχ 

επηβαξχλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ εκπνξεπκάησλ. 

Παξάιιεια, παξάγνληεο φπσο ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε 

θνληηλνχο, αληαγσληζηηθνχο, εκπνξηθνχο ιηκέλεο θαη ε επθνιία πξφζβαζεο δηα ηεο 

Βζληθήο νδνχ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηαξθψο θζίλνπζα πνξεία ηεο εκπνξηθήο 

θίλεζεο ζηνλ ππφςε ιηκέλα. Σα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ απφ θαη πξνο ηνλ ιηκέλα 

κεηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη νη πθηζηάκελεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ππφ 

– εθκεηαιιεχνληαη, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απψιεηα εζφδσλ θαη αλάζρεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Σν αιηεπηηθφ θαηαθχγην πνπ δελ θάιππηε ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ ζθαθψλ 

έρεη ήδε επεθηαζεί θαη πξνβιέπεηαη θαη επηπιένλ επέθηαζε. Δ κηθξνχ κεγέζνπο 

καξίλα εθηηκάηαη φηη εμππεξεηεί ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο. 

Δ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαθπγίνπ ζην 

Κηάην εληφο ηεο ιηκελνιεθάλεο ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ληκέλα Κηάηνπ, 

αλακέλεηαη λα απνηειέζεη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε 

ππεξηνπηθφ επίπεδν, πξνζειθχνληαο ηνλ πισηφ ηνπξηζκφ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, θαζψο ν ιηκέλαο βξίζθεηαη ζηνλ ξνπ ησλ ζθαθψλ πνπ 

θηλνχληαη απφ ηελ Ώδξηαηηθή θαη θαηεπζχλνληαη, δηακέζνπ ηνπ Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ, 

ζην Ώηγαίν Πέιαγνο, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  
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11..55..33..44    ΑΑζζηηηηθθέέοο  ––  ΤΤππεεξξααζζηηηηθθέέοο  ππγγθθννηηλλσσλλίίεεοο 

ηε Α.Β. ηθπσλίσλ ιεηηνπξγεί αζηηθή ζπγθνηλσλία θαη ε κεηαθίλεζε γίλεηαη 

κέζσ αζηηθψλ ΚΣΒΛ. Δ ζπγθνηλσλία θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. ηε Α.Β. ηπκθαιίαο, 

γίλεηαη κέζσ ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΒΛ θαη θξίλεηαη γεληθψο σο επαξθήο. Ο δείθηεο 

ηδηνθηεζίαο θαηνίθσλ αλά Ε.Υ. απηνθίλεην θαίλεηαη λα είλαη πςειφο ζηελ πεξηνρή θαη 

ηα πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο ηεο ζπγθνηλσλίαο εληνπίδνληαη θπξίσο ζε εηδηθέο 

θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ (ππεξήιηθνη θαη αλήιηθνη). ηε Α.Β. Φελενχ  ε ππεξαζηηθή 

ζπγθνηλσλία θξίλεηαη κέηξηα, κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνη λα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη 

κε ΕΥ θαη ηαμί.  Λφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε κεηαθίλεζε 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ πνπ δε δηαζέηνπλ απηνθίλεην.  ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (32) θαίλεηαη ν ηξφπνο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ ησλ  θνηλνηήησλ ηεο Α.Β. 

Φελενχ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεία ηνπο. Παξαηεξείηαη φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη 

καζεηέο αλαγθάδνληαη λα κεηαθέξνληαη ζηα ζρνιεία κε ΕΥ απηνθίλεηα, αθνχ δελ 

ππάξρεη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο, ελψ δε ιεηηνπξγεί δεκνηηθή ζρνιηθή ζπγθνηλσλία.  Οη  

καζεηέο ησλ Α.Β. ηθπσλίσλ θαη ηπκθαιίαο εμππεξεηνχληαη απφ ην ΚΣΒΛ. 

 

Πίλαθαο 32. Σξφπνο κεηαθίλεζεο καζεηψλ ζηε Α.Β. Φελενχ. 

Κνηλφηεηα Σξφπνο κεηαθίλεζεο καζεηψλ 

Γθνχξαο  ΚΣΒΛ 

Ώξραίαο Φελενχ ΣΏΞΕ – ΚΣΒΛ  

Μαηίνπ ΚΣΒΛ 

Μεζηλνχ ΚΣΒΛ 

Μνζηάο  ΚΣΒΛ 

Παλνξάκαηνο  ΣΏΞΕ 

ηελνχ  ΚΣΒΛ 

Φελενχ ΚΣΒΛ 

  

11..55..44    ΔΔίίκκττυυοο  ΣΣηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν   

Χο πξνο ηηο ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηνρή ηνπ 

Αήκνπ ηθπσλίσλ εμππεξεηείηαη απφ ην ηειεθσληθφ δίθηπν ηνπ Ο.Σ.Β. θαη ηηο 

εηαηξείεο θηλεηήο. Βίλαη πιήξσο αλεπηπγκέλν θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα. Βίλαη 

ππφγεην θαη αθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. 

ε γεληθέο γξακκέο ην πεξηθεξεηαθφ δίθηπν ηνπ Ο.Σ.Β. ζηελ Πεινπφλλεζν δελ 

ππνιείπεηαη δπλαηνηήησλ ζε ζρέζε κε ην εζληθφ δίθηπν. Οη πφιεηο, θαιχπηνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ κηαο θαη ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 
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Ώληίζηνηρα αλαβαζκηζκέλεο είλαη ε εγθαηεζηεκέλε ππνδνκή θαη νη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζε επηρεηξεκαηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εγθαζίζηαηαη ηειεπηθνηλσληαθή θαη δηαδηθηπαθή 

ππνδνκή κε βάζε νπηηθφ δίθηπν πξφζβαζεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεξκαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα θαζνιηθέο 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζχλδεζε κέζσ δηθηχσλ νπηηθήο ίλαο.  

Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1994  ν Ανξπθνξηθφο ηαζκφο Βδάθνπο ηεο 

Νεκέαο (ν έλαο εθ ησλ δχν πνπ ππάξρνπλ ζηελ Βιιάδα). Καιχπηεη έθηαζε 189.000 

η.κ. θαη θηινμελεί πεξηζζφηεξα απφ 40 δνξπθνξηθά θάηνπηξα δηαθνξεηηθψλ 

δηαζηάζεσλ. Σν κεγαιχηεξν έρεη δηάκεηξν 18,2 κέηξα. Σν Κέληξν ζηε Νεκέα παξέρεη 

ππεξεζίεο φπσο επξπδσληθφ ίληεξλεη ζε αεξνπιάλα θαη πινία, επξπδσληθφηεηα ζηελ 

Ώθξηθή θαη ζε δπζπξφζηηα κέξε κε ειιηπείο επίγεηεο ππνδνκέο, ηειενπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη άιια. 

Οη πεξηνρέο ηπκθαιίαο θαη Φελενχ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ην δίθηπν ηνπ 

ΟΣΒ. Οη ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο 

γξακκέο ηειεθψλνπ, ελψ φια ηα δεκφζηα θηίξηα (θνηλνηηθά γξαθεία, ζρνιεία θιπ.) 

είλαη εθνδηαζκέλα κε ηειεθσληθέο γξακκέο θαη έρνπλ πξφζβαζε ζην internet. Βπίζεο 

νη πεξηνρέο εμππεξεηνχληαη απφ ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο  

θνηλφηεηεο αιιά θαη ζε θνκβηθά ζεκεία ησλ πεξηνρψλ απηψλ έρεη ηνπνζεηεζεί – 

εγθαηαζηαζεί ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο θαξηνηειεθψλσλ. 

 

11..55..55    ΔΔίίκκττυυοο  ΗΗλλεεκκττρροοδδόόττηησσηηςς   

Δ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζην ζχλνιφ ηεο εμππεξεηείηαη απφ ην 

Αηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Παξαγσγήο θαη Αηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΑΒΔ, 

πνπ θαιχπηεη φιε ηελ Βιιάδα κε εμαίξεζε ηε λεζησηηθή ρψξα. Δ ππάξρνπζα ζήκεξα 

βαζηθή ππνδνκή παξαγσγήο - δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαιχπηεη επαξθψο 

θαη ηζφηηκα ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηαζζνχλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

παξαγσγήο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νηθηζηηθψλ ηα πξνζερή έηε. Σν ζχλνιν ηνπ 

Αήκνπ  ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα απφ ην αλνηθηφ ελαέξην δίθηπν, θαη δε παξαηεξνχληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ. 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ δίθηπα ρακειήο 

ηάζεο. Σα δίθηπα απηά αθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν ηνπ 

Αήκνπ. Γξακκή πςειήο ηάζεο ηεο Α.Β.Δ. δηέξρεηαη απφ ηελ επξχηεξε παξαιηαθή 
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δψλε ηνπ Αήκνπ δηαζρίδνληαο παξάιιεια ηε Νέα Βζληθή Οδφ θαη ζε απνζηάζεηο απφ 

απηήλ απφ ην  Κηάην, ην Πάζην θαη ην Αηκεληφ.  

Οη Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ απφ πιεπξάο θσηηζκνχ - ελέξγεηαο 

θαιχπηνληαη επαξθψο. Βληφο ησλ νξίσλ ησλ Α.Β. δε δηέξρνληαη γξακκέο πςειήο 

ηάζεο. Τπάξρεη δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο θαη ηξνθνδνηνχληαη κε ξεχκα φιεο νη νηθίεο 

φισλ ησλ θνηλνηήησλ. Δ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξνδφηεζε ζεσξείηαη 

επαξθήο, ρσξίο λα αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα ζπρλψλ δηαθνπψλ ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. Πξφβιεκα δηαθνπψλ παξαηεξείηαη ζε έληνλε βξνρφπησζε ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ θεξαπλνχο θπξίσο ζε δίθηπα ξεχκαηνο πνπ πεξλνχλ κέζα απφ 

δαζηθέο πεξηνρέο, φπνπ είλαη δχζθνιε ε παξαθνινχζεζή ηνπ. 

 

11..66  ΕΕθθεελλοοννττιισσμμόόςς  --  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΠΠρρόόννοοιιαα  --  ΤΤγγεείίαα  --  ΠΠααιιδδεείίαα  --                        

ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς    

11..66..11    ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΣΣΙΙΜΜΟΟ  

11..66..11..11..  χχζζηηααζζεε  ΟΟκκάάδδααοο  ΔΔζζεειιννλληηψψλλ  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  

Ώμηνπνηψληαο ηε δηάζεζε γηα εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ δεκνηψλ καο θαη 

βαζηδφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 214 Ν. 3463/06 (Α.Κ.Κ.) θαη ησλ αξζξ. 83 θαη 84 

Ν. 3852/10 (Καιιηθξάηεο) ζπζηήζακε ηελ «Οκάδα Δζεινληψλ ηνπ Γήκνπ» κε ηελ 

αξηζκ. 462/2011 απφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Μέιε ηεο είλαη φζνη θάηνηθνη θαη 

δεκφηεο επηζπκνχλ θαη ππνβάινπλ αίηεζε δειψλνληαο ηε δηάζεζή ηνπο λα 

πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ππεξεζίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο Τγεία,                                                                                                           

ε Ώηκνδνζία, ε Παηδεία, ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία, ν Πνιηηηζκφο – Ώζιεηηζκφο, ην 

Πεξηβάιινλ, ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, ην Κνηλσληθφ Φαξκαθείν, ην Κνηλσληθφ 

Φξνληηζηήξην θιπ. θνπφο ηεο νκάδαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνζθνξά πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε αμηνπνίεζε ηεο αιηξνπηζηηθήο δηάζεζεο ησλ δεκνηψλ καο.  

Ήδε κεγάινο αξηζκφο δεκνηψλ έρεη αληαπνθξηζεί θαη ην κεηξψν εζεινληψλ αξηζκεί 

πάλσ απφ 320 άηνκα. 

            Υάξε ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ν Αήκνο καο ιεηηνπξγεί θνηλσληθέο δνκέο θαη 

πξνζθέξεη δσξεάλ ππεξεζίεο ζηνπο δεκφηεο. 

  

11..66..11..22..  ΊΊδδξξππζζεε  ΔΔζζεειιννλληηηηθθννχχ  ΠΠππξξννζζββεεζζηηηηθθννχχ  ΚΚιιηηκκααθθίίννππ  

Με ηελ αξηζ. 73/2011 Ώπφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξνβήθακε ζηε 

ζχζηαζε εζεινληηθνχ ππξνζβεζηηθνχ θιηκαθίνπ ζηε Α.Β. ηπκθαιίαο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κηάηνπ. Παξαρσξήζακε ην πξψελ θνηλνηηθφ 

θαηάζηεκα ηεο θνηλφηεηαο ηπκθαιίαο γηα ηε ζηέγαζή ηνπ θαη ζπγθεληξψζακε ηθαλφ 
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αξηζκφ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ γηα ηελ επάλδξσζή ηνπ. Ώθνχ έγηλαλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζην ΦΒΚ 1364/ηΐ/4-6-2013 δεκνζηεχηεθε ε «Ίδξπζε 

Βζεινληηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ Κιηκαθίνπ ζηελ πεξηνρή ηπκθαιία Αήκνπ ηθπσλίσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Κνξίλζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ».   

  

11..66..22..    ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ  

11..66..22..11..    ΚΚννηηλλσσλληηθθφφ  ΠΠααλληηννππσσιιεείίνν  

Ώθνπγθξαδφκελνη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ καο ζηε δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία πνπ δηαλχνπκε θαη ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ εθείλσλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

ιεηηνπξγνχκε Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζην Αήκν καο. Εδξχζεθε κε ηελ αξηζ. 87/2012 

απφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε ηνπο αλαμηνπαζνχληεο 

δεκφηεο καο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δ 

ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίζακε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηε δηαδηθαζία 

έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πξφγξακκα δσξεάλ πξνζθνξάο πξντφλησλ. Δ 

ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ γίλεηαη απφ ηελ νκάδα εζεινληψλ ηνπ 

Αήκνπ καο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηνπ Αήκνπ. ηνπο δηθαηνχρνπο πξνζθέξνπκε δσξεάλ ηξφθηκα θαη άιια 

είδε έλδπζεο, ππφδεζεο θιπ πνπ πξνέξρνληαη απφ δσξεέο δεκνηψλ θαη θνξέσλ, κε 

ηε ζηήξημε ηνπ Αήκνπ. ηνπο δηθαηνχρνπο πξνζθέξνληαη δσξεάλ ηξφθηκα θαη άιια 

αγαζά πνπ πξνέξρνληαη απφ δσξεέο δεκνηψλ θαη θνξέσλ, κε ηε ζηήξημε ηνπ Αήκνπ. 

Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζηεγάδεηαη ζηελ νδφ Νηθεηαξά 9, ζην Κηάην. 

  

11..66..22..22..    ΚΚννηηλλσσλληηθθφφ  ΦΦξξννλληηηηζζηηήήξξηηνν  

ην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ηνπ Αήκνπ καο εληάζζεηαη 

θαη ε ιεηηνπξγία Κνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ. Πξφθεηηαη γηα δνκή πνπ παξέρεη δσξεάλ  

καζήκαηα ζε καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο  νη νπνίνη  πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Δ ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά εθπαηδεπηηθψλ θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. θνπφο απηήο ηεο 

δνκήο είλαη ε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ ζηε κάζεζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ 

Αήκνπ ηθπσλίσλ. Κάζε ρξφλν καζεηέο πνπ εληζρχνληαη απφ απηφ εηζάγνληαη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Σν Κνηλσληθφ 

Φξνληηζηήξην ζηεγάδεηαη ζην 1ν  Γπκλάζην Κηάηνπ. 
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11..66..22..33..    ΚΚννηηλλσσλληηθθφφ  ΦΦααξξκκααθθεείίνν  

ε κηα πξνζπάζεηα αλαθνχθηζεο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ δεκνηψλ 

καο, πξνρσξήζακε ζηελ ίδξπζε Κνηλσληθνχ Φαξκαθείνπ ηνπ 2012, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην χιινγν Φαξκαθνπνηψλ ηνπ Ν. Κνξηλζίαο.  Δ δνκή ζηεξίρζεθε απφ ηελ νκάδα 

εζεινληψλ ηνπ Αήκνπ καο θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Αήκνπ, παξείρε δσξεάλ θάξκαθα ή άιιν 

ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πιηθφ, ζε πνιίηεο πνπ βξίζθνληαλ ζε πιήξε έλδεηα θαη ήηαλ 

αλαζθάιηζηνη. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4368/2016 θαη ηεο ΚΤΏ 

Ώ3(γ)/ΓΠ/νηθ.25132/4-4-2016, νπφηε δφζεθε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε 

φιεο ηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο ζε αλαζθάιηζηνπο θαη ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, κέζσ ηνπ 

Κνηλσληθνχ Φαξκαθείνπ γίλεηαη ζπγθέληξσζε θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ηα 

νπνία δηνρεηεχνληαη ζε άιιεο δνκέο. 

  

11..66..22..44..    ΠΠξξννκκήήζζεεηηαα  θθααηη  δδηηααλλννκκήή  ηηξξννθθίίκκσσλλ  

ην πιαίζην ηεο αζθνχκελεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Αήκν καο θαη κε 

δεδνκέλε ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, πξνβαίλνπκε 

ζηελ πξνκήζεηα θαη δσξεάλ δηαλνκή βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο ζε νηθνλνκηθά 

αδχλακνπο δεκφηεο θαη θαηνίθνπο ηνπ Αήκνπ κε απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Βπηηξνπήο. 

ε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ», παξέρνπκε ηξφθηκα θαη 

είδε ξνπρηζκνχ ζε κνλνγνλετθέο ή νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα παηδηά πνπ πξνηείλεη ε 

ΚΟΑΒΑΔ θαη επηιέγεη θαηφπηλ ζπλέληεπμεο ε Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο ηνπ πιιφγνπ, 

ηα νπνία παξαδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κία θνξά ην κήλα ζηα γξαθεία ηεο 

ΚΟΑΒΑΔ. 

  

11..66..22..55..    ΟΟηηθθννλλννκκηηθθήή  εελλίίζζρρππζζεε  ζζεε  άάππννξξννπποο  

Ώλαγλσξίδνληαο ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δεκνηψλ καο ζηε δχζθνιε 

νηθνλνκηθά ζπγθπξία πνπ βηψλεη ν ηφπνο καο, πξνβήθακε ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

νηθνγελεηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 202 ηνπ Ν. 3463/10 (Α.Κ.Κ.). Με απνθάζεηο ηνπ 

Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Βπηηξνπήο βνεζήζεθαλ θαη άπνξνη 

δεκφηεο καο. 

  

  

  

  

https://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10014
https://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
https://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
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11..66..22..66..    ΜΜεείίσσζζεε  θθααηη  ααππααιιιιααγγήή  ΓΓεεκκννηηηηθθψψλλ  ηηεειιψψλλ  

Παξέρνπκε κείσζε ησλ Αεκνηηθψλ Φφξσλ ή Σειψλ, θαζψο θαη ησλ ηειψλ ηεο 

Α.Β.Τ.Ώ.. κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ή απαιιαγή απφ απηνχο, ζε 

πνιχηεθλνπο, άπνξνπο θαη ΏΜΒΏ, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

  

11..66..22..77..    ΠΠααξξννρρήή  ββννήήζζεεηηααοο  ζζεε  δδεεκκφφηηεεοο  ππννππ  δδεελλ  εεππηηζζππκκννχχζζααλλ  λλαα  θθααηηααββάάιιννππλλ  ηηνν  

εεηηδδηηθθφφ  ηηέέιιννοο  ζζηηεε  ΓΓ..ΔΔ..ΖΖ..  

Ώζθήζακε κε δαπάλεο ηνπ Αήκνπ αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηεο Α.Β.Δ., 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε ελδερφκελν δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο ζε 

φζνπο απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαηέβαιαλ κέζσ ΏΣΜ Σξαπέδεο ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο, αιιά φρη ην Έθηαθην Βηδηθφ Σέινο 

Διεθηξνδνηνχκελσλ Ανκεκέλσλ Βπηθαλεηψλ. 

  

11..66..22..88..    ΚΚννηηλλσσλληηθθήή  ΘΘεεηηεείίαα  

                  χκθσλα κε άξζξν 78 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή πνηλήο 

θπιάθηζεο  κέρξη 5 εηψλ  ζε πνηλή παξνρήο ππεξεζίαο (θνηλσληθή εξγαζία), ζε 

θαηαδηθαζζέληεο, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. Σν 

Αηθαζηήξην δχλαηαη λα κεηαηξέςεη ηελ επηβιεζείζα δηθαζηηθή πνηλή.  Δ πνηλή 

κεηαηξέπεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη, κεηξψληαο ε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, νη ζπλζήθεο 

ηέιεζήο ηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο.  Δ εξγαζία παξέρεηαη ρσξίο ακνηβή ζε ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ζε 

ΟΣΏ, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ηνκέα ή θαη άιια, ηα νπνία νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αηθαηνζχλεο Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ θαη 

ηπρφλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ. ην πιαίζην απηήο ηεο λνκνζεζίαο έρεη πινπνηεζεί 

ζην Αήκν καο απηφ ην πξφγξακκα κεηαηξνπήο πνηλήο κε κεγάιε επηηπρία θαη έρνπλ 

απαζρνιεζεί  άηνκα ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο.  

 

1.6.2.9.  Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο (Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα) – 

Πξφγξακκα ΣΔΒΑ - Δπίδνκα ηέγαζεο 

 Ο Αήκνο ηθπσλίσλ, κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, πξνζθέξεη βνήζεηα ζε δεκφηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε έληαμεο ζην ΚΒΏ θαη ην Βπίδνκα ηέγαζεο κέζσ ηνπ Αήκνπ θαη 

ζηηο ηξεηο Αεκνηηθέο Βλφηεηεο. Έρνπλ ηππσζεί ελεκεξσηηθά έληππα πξνθεηκέλνπ νη 

πνιίηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο κε επθνιία. 
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Παξάιιεια, κε ηε βνήζεηα ηεο Οκάδαο Βζεινληψλ ηνπ Αήκνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηαθηηθά νη εληζρχζεηο ησλ δηθαηνχρσλ κέζσ ηνπ Σακείν Βπξσπατθήο ΐνήζεηαο πξνο 

ηνπο Ώπφξνπο (ΣΒΐΏ). Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δηαλνκή ηξνθίκσλ θαη βαζηθψλ 

πιηθψλ αγαζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο.   

  

  ΓΓοομμέέρρ          

Οη δνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ είλαη νη εμήο: 

 α) Έλα «Κέληξν Ώλνηθηήο Πξνζηαζίαο Διηθησκέλσλ» (Κ.Ώ.Π.Δ.), εληφο ηεο 

πφιεο ηνπ Κηάηνπ ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο «ΚΟΑΒΑΔ». Ο Αήκνο 

έρεη απνδείμεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απέλαληη ζηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζέηνληάο ηα ζην 

πξνζθήλην θαη φρη ζην πεξηζψξην. Ο ζεζκφο έρεη αγθαιηαζηεί απφ ηε Αεκνηηθή αξρή 

θαη ηελ θνηλσλία θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο λα είλαη 

ελεξγά κέιε θαη ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, εθδξνκέο, 

ζεκηλάξηα, εληεπθηήξην, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ρνξσδία, ηκήκαηα ρνξνχ 

θιπ. 

ββ))  Αχν Παηδηθνί ΐξεθνλεπηαθνί ηαζκνί νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηε 

«ΜΔΚΧΝΔ» θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ. Φηινμελνχλ παηδηά ειηθίαο απφ 

2,5 έσο 5 εηψλ γηα ηα πξψηα βήκαηα αγσγήο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζήο 

ηνπο.  Βξγάδνληαη  ππάιιεινη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ νη νπνίνη κε αγάπε, αθνζίσζε 

ζην παηδί, ζεβαζκφ ηεο αηνκηθφηεηάο ηνπ θαη πςειφ αίζζεκα επζχλεο παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Οη γνλείο επηβαξχλνληαη κε κηα κεληαία πιεξσκή πνπ πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

(πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη) είλαη δσξεάλ.  

 ηηο Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ παξαηεξνχληαη νη κεγαιχηεξεο ειιείςεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο θαζψο δελ ππάξρνπλ δνκέο (Κ.Ώ.Π.Δ., παηδηθνί ζηαζκνί 

θιπ.). Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη ειάρηζηα θαη 

βνεζνχληαη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (δελ αλαθέξζεθαλ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο). Γηα 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απαηηείηαη έληαμε ηεο πεξηνρήο ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν 

κε έδξα ην Κηάην. Δ πξνζρνιηθή κέξηκλα (παηδηθνί ζηαζκνί) πξέπεη λα εληαρζεί ζε 

κηα ζπλνιηθή πξφηαζε παξάιιειε κε απηή γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεκνηηθψλ θαη 

ησλ λεπηαγσγείσλ πνπ ζα αληηκεησπίδεη θαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαθίλεζεο. 

  

  

ΑΑξξιιοολλόόγγηηζζηη  ηηηηρρ  ΚΚοοιιννωωννιικκήήρρ  ΠΠππόόννοοιιααρρ  

  Δ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηνπ Αήκνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 33. Ώμηνιφγεζε θνηλσληθήο πξφλνηαο. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

                                         ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Αήκνπ ζε 
θνηλσληθά ζέκαηα ιφγσ ππνζηειέρσζεο ηεο ππεξεζίαο. 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Δ θεληξηθή ππεξεζία είλαη ππνζηειερσκέλε. 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Αελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη αλάγθεο ζε ππνδνκέο θπξίσο 
πνιιέο απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο. 

- Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ππαιιήισλ (θνηλ. Λεηηνπξγψλ, 
ςπρνιφγσλ , θ.α.) 

  

                                        ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Βληζρχνληαη πνιιέο νηθνγέλεηεο νηθνλνκηθά αζζελψλ 
δεκνηψλ. 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Ώμηνπνίεζε ηεο Οκάδαο Βζεινληψλ ηνπ Αήκνπ. 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ επηθνπξείηαη απφ ηελ «Οκάδα 
Βζεινληψλ ηνπ Αήκνπ» ράξε ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ 
Κνηλσληθέο Ανκέο φπσο ην «Κνηλσληθφ Παληνπσιείν»,  
«Κνηλσληθφ Φαξκαθείν»,  «Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην». 

  

  

11..66..33..    ΤΤΓΓΕΕΙΙΑΑ  

11..66..33..11..    ΓΓννκκέέοο  ππγγεείίααοο  

Δ 6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα κε έδξα ηελ Πάηξα, έρεη ππφ ηελ επνπηεία 

ηεο φιν ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ησλ Ενλίσλ Νήζσλ, ηεο Δπείξνπ 

θαη ηεο Απηηθήο Βιιάδαο. ε απηήλ αλήθνπλ φιεο νη δνκέο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο (Πξσηνβάζκην Βζληθφ Αίθηπν Τγείαο), ήηνη νη ΠΒΑΤ/Μνλάδεο Τγείαο, ηα 

ΠΒΑΤ/Κέληξα Τγείαο θαη ηα ΠΒΑΤ/Πεξηθεξεηαθά Εαηξεία. Βπίζεο ζπληνλίδεη θαη 

ειέγρεη ηα λνζνθνκεία, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε φια ηα επίπεδα θξνληίδαο (πξσηνβάζκην, 

δεπηεξνβάζκην, ηξηηνβάζκην).  

Δ δεπηεξνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη  απφ ην Γεληθφ  Ννζνθνκείν 

Κνξίλζνπ. Δ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέρεηαη  

απφ δχν απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηα  Κέληξα Τγείαο  Κηάηνπ θαη Γθνχξαο. Σα δχν 

απηά Κ.Τ.  πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά δέθα επηά (18) πεξηθεξεηαθά ηαηξεία κε 

επηζθεπηφκελεο θνηλφηεηεο  απφ ηα νπνία εμππεξεηνχληαη νη θάηνηθνη ηνπ Αήκνπ. Σν 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

135 

 

θέληξν πγείαο  Κηάηνπ ιεηηνπξγεί επί 24σξνπ βάζεσο κε ηαθηηθφ πξσηλφ σξάξην θαη 

εθεκεξία φιν ηνλ κήλα θαη καδί κε ηα 14 πεξηθεξεηαθά ηνπ ηαηξεία εμππεξεηεί 50.473 

πιεζπζκφ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή επζχλεο ηνπ ησλ δήκσλ ηθπσλίσλ , ΐέινπ –

ΐφραο , Κνξηλζίσλ. Ήδε απφ 15-10-2020 ζην ΚΤ Κηάηνπ  κπνξνχλ νη πνιίηεο λα 

θάλνπλ  ηεζη γηα covid-19 δσξεάλ θαηφπηλ ξαληεβνχ. 

Σν Κ.Τ. Γθνχξαο ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο θαη καδί κε ηα 4 

Πεξηθεξεηαθά Εαηξεία, εμππεξεηεί 3.244 πιεζπζκφ επζχλεο ηνπ, ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ Αήκσλ ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. Οη θνηλφηεηεο  Φάξη, Ώζπξφθακπνο, 

Μπνδηθά θαη Σηηάλε ηνπ Αήκνπ καο εμππεξεηνχληαη απφ ην Κ.Τ. Νεκέαο (πίλ. 34). 

 

    Πίλαθαο 34. Πεξηθεξεηαθά Εαηξεία. 

ΒΕΑΟ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΏ ΕΏΣΡΒΕΏ ΒΞΒΣΏΣΔΡΕΏ 

Κ.Τ. ΚΕΏΣΟΤ 

ΚΡΤΟΝΒΡΕΟΤ 

ΠΏΡΏΑΒΕΕ 

ΓΟΝΟΤΏ 

ΟΤΛΕ 

ΚΏΕΏΡΕΟΤ 
ΚΛΔΜΒΝΣΕ 

ΐΒΛΕΝΏ 

ΚΏΛΛΕΏΝΧΝ 

ΚΒΦΏΛΏΡΕ 

ΚΤΛΛΔΝΔ 

ΣΤΜΦΏΛΕΏ 

ΚΏΣΧ ΑΕΜΔΝΕΟΤ 

ΏΝΧ  ΑΕΜΔΝΕΟ 

ΜΟΤΛΚΕ 

ΐΏΕΛΕΚΟ 

ΠΏΕΟ 

ΜΒΓ.ΐΏΛΣΟΤ 
ΜΕΚΡΟ ΐΏΛΣΟ 

ΛΏΛΕΧΣΕ 

Κ.Τ. ΓΚΟΤΡΏ 

ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΠΏΝΟΡΏΜΏ 

ΜΒΕΝΟΤ 
ΜΟΕΏ 

ΜΏΣΕ 

ΛΏΤΚΏ 
ΑΡΟΟΠΔΓΔ 

ΚΏΣΏΝΕΏ-ΚΏΡΣΒΡΕ 

ΦΒΝΒΟΤ 
ΣΒΝΟ 

ΣΏΡΟ 

Κ.Τ. ΝΒΜΒΏ 

ΦΏΡΕΟΤ ΏΠΡΟΚΏΜΠΟΤ 

ΚΏΣΡΏΚΕΟΤ 
ΜΠΟΓΕΚΏ 

ΣΕΣΏΝΔ 

 

ην Κηάην ιεηηνπξγεί θαη θαηάζηεκα  ΒΦΚΏ ( ΠΡΧΖΝ ΗΚΑ ) - ΒΝΕΏΕΟ ΦΟΡΒΏ 

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΏΦΏΛΕΔ. χκθσλα κε ην λφκν 4387/2016, ην η. ΕΚΏ-ΒΣΏΜ 

εληάζζεηαη απφ 01/01/2017 ζηνλ ΒΦΚΏ. Οη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ είλαη: 

 Γξακκαηεία - Πξσηφθνιιν 

 Σακεηαθή Τπεξεζία 

 Σκήκα Βζφδσλ 

 Σκήκα Μεηξψνπ 

 Σκήκα Οηθνλνκηθνχ - Αηνηθεηηθνχ 
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 Σκήκα Παξνρψλ 

 Σνπηθή Αηνηθεηηθή Βπηηξνπή 

 

11..66..33..22..    ΣΣξξάάππεεδδαα  ααίίκκααηηννοο  

 Δ Σξάπεδα Ώίκαηνο έρεη ζθνπφ ηελ πιαηηά ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αήκνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε δηάδνζε ηεο εζεινληηθήο 

αηκνδνζίαο, δσξεάο νξγάλσλ θαη κπεινχ ησλ νζηψλ. Αηελεξγνχληαη 2-3 αηκνιεςίεο 

εηεζίσο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.Ν. Κνξίλζνπ. Τπάγεηαη ζηελ Κνηλσθειή Αεκνηηθή 

Βπηρείξεζε ηνπ Αήκνπ (ΚΟ.Α.Β.ΑΔ..) κε ζηφρν λα θαιχςεη ζηαδηαθά ηηο αλάγθεο 

ησλ δεκνηψλ ζε αίκα.  Ο Αήκνο είλαη κέινο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

πιιφγσλ Βζεινληψλ Ώηκνδνηψλ (Π.Ο..Β.Ώ.) θαη κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ δεκνηψλ, ζπκκεηέρεη ζε παλειιήληεο δξάζεηο φπσο ε Παλειιήληα 

Λακπαδεδξνκία πιιφγσλ Βζεινληψλ Ώηκνδνηψλ κε ζπκκεηνρή πιήζνπο θφζκνπ. 

Οη δεκφηεο αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά θαη απμάλεηαη ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ 

πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηηο αηκνδνζίεο. Δ Σξάπεδα Ώίκαηνο ηνπ Αήκνπ καο, βάζεη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, θαιχπηεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο αλάγθεο ησλ αηκνδνηψλ καο, ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο κέρξη Ώ‟ βαζκνχ ζπγγέλεηαο, θαζψο θαη φινπο ηνπο δεκφηεο καο εθ‟ 

φζνλ ππάξρεη επάξθεηα. 

  

11..66..33..33..    ππκκκκεεηηννρρήή  ζζηηνν  ΔΔζζλληηθθφφ  ΓΓηηααδδεεκκννηηηηθθφφ  ΓΓίίθθηηππνν  ΤΤγγεεηηψψλλ  ΠΠφφιιεεσσλλ  ––  

ΠΠξξννααγγσσγγήήοο  ΤΤγγεείίααοο    ((ΔΔ..ΓΓ..ΓΓ..ΤΤ..ΠΠ..ΠΠ..ΤΤ))  

  

  Ο Αήκνο είλαη κέινο ηνπ Β.Α.Α.Τ.Π.Π.Τ. απφ ην 2009 δπλάκεη ηεο αξηζκ. 

72/2009 ΏΑ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ απηήο, πινπνηεί θάζε ρξφλν πιήζνο 

δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη 

πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο (ηαηξηθέο νκηιίεο, δσξεάλ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο, 

ζεκηλάξηα Πξψησλ ΐνεζεηψλ θ.α.). Σν 2015 ν Αήκνο φξηζε πληνληζηηθή Βπηηξνπή 

θαη πληνληζηή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πφιεηο. ην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πξνιεπηηθήο Εαηξηθήο, ην 2019, πξαγκαηνπνηήζακε πξφγξακκα 

δσξεάλ κέηξεζεο νζηηθήο ππθλφηεηαο θαη ζηηο 3 Α.Β. ηνπ Αήκνπ καο. ην πιαίζην 

απηφ εμεηάζηεθαλ 445 γπλαίθεο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2019 ν Αήκνο καο ζπκκεηείρε ζην 

Παλειιήλην πλέδξην θαη βξαβεχηεθε γηα ηε ζεκαληηθή δξάζε ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Πξνιεπηηθήο Εαηξηθήο, θαζψο θαη γηα ηελ ίδξπζε ΚΒΠ Τγείαο. Παξάιιεια, 

πινπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σειεταηξηθήο θαη ζηηο ηξεηο Αεκνηηθέο Βλφηεηεο. Πξφθεηηαη 

γηα πξφγξακκα πνπ παξέρεη ζε θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπέδνπ εηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο πγείαο. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
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Αήκνπ ζην ΒΑΑΤΠΠΤ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Εαηξηθφ Κέληξν Ώζελψλ θαη ηε 

Vodafone ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

  

11..66..33..44..  ΤΤιιννππννίίεεζζεε    ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  δδσσξξεεάάλλ  εεμμεεηηάάζζεεσσλλ..  

Με κεγάιε επηηπρία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αήκν καο πξνγξάκκαηα  

δσξεάλ εμεηάζεσλ ζε δεκφηεο.  Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχζαλ αξθεηέο 

εμεηάζεηο θαη ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηηο ηξεηο (3) Αεκνηηθέο 

Βλφηεηεο.   

ηε Α.Β. Φελενχ παξά ηηο ειιείςεηο πινπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

  πρλφηεξε επίζθεςε ηαηξηθψλ θιηκαθίσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ: Λφγσ ηεο 

απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθήο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ε Α.Β. απφ ην 

Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε πξφζβαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Φελενχ πξνο απηφ. Καηά ζπλέπεηα, ε επίζθεςε θιηκαθίνπ ηαηξψλ δίλεη 

κεγάιε αλαθνχθηζε θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηδηαίηεξα ζηελ επαίζζεηε ηξίηε ειηθία. 

  Λεηηνπξγεί ην «Πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο Εαηξηθήο»: Σν πξφγξακκα απηφ 

μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ησλ Φελεαηψλ θ. Α. ΑΡΟΛΕΏ θαη θ. Ώ. ΚΟΣΏΝΔ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα λέν πξφγξακκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλαλ πιήξε   

δηαγλσζηηθφ έιεγρν, έλα πιήξεο δειαδή εηήζην «ηζεθ απ» γηα ηνπο δεκφηεο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Φελενχ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ εηήζην πξνιεπηηθφ έιεγρν, κε 

ζθνπφ ηελ πξψηκε δηάγλσζε πηζαλψλ λνζεκάησλ θαη ηελ άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο. 

  Λεηηνπξγεί Παξάξηεκα ηεο Βιιεληθήο Ώληηθαξθηληθήο Βηαηξείαο: 

Μεκνλνκέλα άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ, κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε ηξηπιφ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν (καζηνχ, κε ςεθηαθή καζηνγξαθία, παρένο εληέξνπ, κε 

Haemoccult Test (Σεζη αθαλνχο αηκνξξαγίαο) θαη ηξαρήινπ κήηξαο, κε Pap 

Test. 

Βθείλν πνπ ρξεηάδεηαη ε πεξηνρή είλαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Πνιπδχλακνπ Εαηξείνπ Καιιηάλσλ θαη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηε 

Γθνχξα) θαη θπξίσο ε βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσλίαο γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηα αζηηθά 

θέληξα ηνπ λνκνχ θαη ζηελ Ώζήλα. 
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11..66..44..    ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑ  --  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  

11..66..44..11..    ΤΤπποοδδοομμέέςς  

Οη ππνδνκέο εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ ηθπσλίσλ θαιχπηνπλ φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηε Α.Β. ηθπσλίσλ ζπλνιηθά θαηαγξάθνληαη 

δψδεθα (12) λεπηαγσγεία, δέθα (10) δεκνηηθά ζρνιεία, ηέζζεξα (4) γπκλάζηα θαη ηξία 

(3) ιχθεηα (πίλ.39).  Ώλαιπηηθφηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ιεηηνπξγνχλ επηά 

(7) λεπηαγσγεία ζην Κηάην θαη απφ έλα (1) ζην Μεγάιν ΐάιην, ζην Κξπνλέξη, ζην 

Πάζην, ζηε ηθπψλα θαη ζην Κ. Αηκεληφ. Βπίζεο ιεηηνπξγνχλ δέθα (10) δεκνηηθά, εθ 

ησλ νπνίσλ: έμη (6) ζην Κηάην, θαη απφ έλα (1) ζην Μεγάιν ΐάιην, ζην Μνχιθη, ζην 

Πάζην θαη ζην Κξπνλέξη ηα νπνία είλαη νινήκεξα. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ππάξρνπλ ηέζζεξα (4) γπκλάζηα, εθ ησλ νπνίσλ, ηξία (3) ζην Κηάην θαη έλα (1) ζην 

Κξπνλέξη θαη ηξία (3) Λχθεηα, φια ζην Κηάην.  

 ηε Α.Β. ηπκθαιίαο ππάξρνπλ   δχν (2) λεπηαγσγεία, έλα (1) δεκνηηθφ θαη 

έλα (1) γπκλάζην (πίλ. 35).   Σα λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ ζηηο θνηλφηεηεο ηπκθαιίαο 

θαη Φαξίνπ.  Παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηε κεηαθνξά κηθξψλ παηδηψλ απφ άιιεο 

θνηλφηεηεο. Αεκνηηθφ ζρνιείν ππάξρεη ζηελ θνηλφηεηα Καιιηάλσλ ην νπνίν είλαη 

νινήκεξν. Σν κνλνζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν ζηνλ Ώζπξφθακπν ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο 

Κέληξν Βθπαίδεπζεο Ώλειίθσλ ελψ ην δεκνηηθφ ζρνιείν Κπιιήλεο ιεηηνπξγεί σο 

Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Βλεκέξσζεο. Αεκνηηθφ θαη Γπκλάζην ππάξρεη ζηνπο 

Καιιηάλνπο φπνπ πάεη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ηεο πεξηνρήο.  

ε φηη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ζηε Α.Β. Φελενχ ππάξρνπλ έλα (1) 

λεπηαγσγείν, έλα (1) δεκνηηθφ ζρνιείν, έλα (1) γπκλάζην θαη ιπθεηαθέο ηάμεηο 

(πίλ.36). Πην ζπγθεθξηκέλα λεπηαγσγείν ππάξρεη ζην Μεζηλφ ην νπνίν είλαη 

νινήκεξν. Αεκνηηθφ ζρνιείν ιεηηνπξγεί επίζεο ζην Μεζηλφ. ηε Γθνχξα βξίζθνληαη, 

ην γπκλάζην θαη νη ιπθεηαθέο ηάμεηο  ηα νπνία ζπζηεγάδνληαη θαη είλαη ρσξνζεηεκέλα 

ζην αλαηνιηθφ άθξν ηεο θνηλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θηηξηαθφ φγθν ζε ζρήκα Π. Σν 

θηίξην ρξίδεη ζπληήξεζεο (ειαηνρξσκαηηζκνί, αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ 

ζέξκαλζεο, αληηθαηάζηαζε ζηέγεο θπξίσο θηηξίνπ, θνπθψκαηα θ.ι.π.) Σν γπκλάζην 

θαη νη ιπθεηαθέο ηάμεηο δηαζέηνπλ απφ ηξεηο (3) αίζνπζεο. Τπάξρεη επίζεο κία (1) 

βηβιηνζήθε θαη έλα (1) εξγαζηήξην. Σφζν ην γπκλάζην φζν νη ιπθεηαθέο ηάμεηο 

ιεηηνπξγνχλ κφλν πξσί. 
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Πίλαθαο 35. ρνιεία ζην Α. ηθπσλίσλ. Πεγή: Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο Ν. Κνξηλζίαο. 

 

Γ.Δ.  /  Κνηλφηεηα 

Σχπνο ρνιείνπ 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθφ Γπκλάζην Λχθεην 

Γ.Δ ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

Κάησ Αηκεληνχ 1 - - - 

Κιεκεληίνπ – Καηζαξίνπ  - - - - 

Κηάηνπ 7 6 3 3 

Κξπνλεξίνπ 1 1 1 - 

Λαιηψηε - - - - 

Μεγάινπ ΐάιηνπ 1 1 - - 

Μνπιθίνπ - 1 - - 

Μπνδηθψλ - - - - 

Παζίνπ 1 1 - - 

ηθπψλνο 1 - - - 

νπιίνπ - - - - 

Σηηάλεο - - - - 

Γ.Δ ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

Ώζπξνθάκπνπ - - - - 

Καιιηάλσλ - 1 1 - 

Καξηεξίνπ - - - - 

Καζηαληάο - - - - 

Κεθαιαξίνπ - - - - 

Λαχθαο - - - - 

ηπκθαιίαο 1 - - - 

Φαξίνπ 1 - - - 

Γ.Δ ΦΔΝΔΟΤ 

Ώξραίαο Φελενχ - - - - 

Γθνχξαο - - 1 1 

Μαηίνπ - - - - 

Μεζηλνχ 1 1 - - 

Μνζηάο - - - - 

Φελενχ - - - - 
 

 

                  

              Πίλαθαο 36. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζρνιείσλ ζην Α. ηθπσλίσλ θαη αλά Α.Β. θαη ηχπν ζρνιείνπ. 

ρνιεία  αλά Γ.Δ. 
Σχπνο ρνιείνπ 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθφ Γπκλάζην Λχθεην 

Α.Β. ΕΚΤΧΝΕΧΝ 12 10 4 3 

Α.Β. ΣΤΜΦΏΛΕΏ 2 1 1 - 

Α.Β. ΦΒΝΒΟΤ 1 1 1 1 

Γ.  ΗΚΤΧΝΗΧΝ 15 12 6 4 
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1.6.4.2. Λεηηνπξγία ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο παηδηψλ 

Μέζσ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & Ώζιεηηζκνχ ηνπ 

Αήκνπ καο «Δ ΜΔΚΧΝΔ», μεθηλήζακε ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο γηα 

παηδηά ηνπ Αήκνπ ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Κηάηνπ. Σα καζήκαηα γίλνληαη απφ 

έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο θαη αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηε 

γπκλαζηηθή, ην ρνξφ (παξαδνζηαθφ θαη κνληέξλν), ηα εηθαζηηθά – δσγξαθηθή, ην 

ζέαηξν θιπ. Δ αληαπφθξηζε ησλ δεκνηψλ καο ήηαλ άκεζε θαη δερφκαζηε ζπλερψο 

αηηήζεηο απφ παηδηά πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζε λέα ηκήκαηα. 

 

1.6.4.3. Ίδξπζε Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

Με ηελ αξηζ. 213/2012 νκφθσλε απφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

απνθαζίζακε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Αηα ΐίνπ Μάζεζεο (ΚΑΐΜ) ζην 

Αήκν καο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξνρή πξνγξακκάησλ Γεληθήο 

Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ. ε ζπλεξγαζία κε ηε  Γεληθή Γξακκαηεία Αηα ΐίνπ Μάζεζεο 

(Γ.Γ.Α.ΐ.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην 

ΚΑΐΜ ιεηηνχξγεζε επηηπρεκέλα έσο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2016 νπφηε ην πξφγξακκα 

έπαπζε ζηε ρψξα.  

Σν 2016, κε ηελ απφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 454/2016 ν Αήκνο καο 

ππέβαιε αίηεζε έληαμεο ζηε Νέα θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΑΐΜ, ε νπνία θαη 

εγθξίζεθε. Ώπφ ηελ άλνημε ηνπ 2020 δεκφηεο καο παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο.  

Σν ΚΑΐΜ ιεηηνπξγεί απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηνπ Αήκνπ θαη ζηεγάδεηαη ζην 1ν Γπκλάζην Κηάηνπ.   

Σα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ελήιηθεο 

αλεμαξηήησο ρψξαο θαηαγσγήο, ειηθίαο θαη κφξθσζεο, θαζψο θαη κέιε επάισησλ 

θνηλσληθά νκάδσλ. 

 

  

11..66..55    ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς  κκααιι  ΙΙσσττοορρίίαα  

11..66..55..11    ΠΠννιιηηηηηηζζκκφφοο  θθααηη  ΣΣννππηηθθήή  ΑΑππηηννδδηηννίίθθεεζζεε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο ζπζηεκαηηθή θαη 

δηεπξπλφκελε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ 

θεληξηθή ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Δ ηάζε απηή 

ζπλάδεη κε ην πλεχκα ηεο πνιηηηζηηθήο δεκνθξαηίαο φπσο απηή νξίζηεθε ην 1972 ζην 
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Βιζίλθη, ζηα πιαίζηα ηεο δηαθπβεξλεηηθήο δηάζθεςεο γηα ηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή 

ζηελ Βπξψπε. 

ην πλεχκα απηφ θαη βάζεη ηνπ λένπ θψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 

αλαηίζεηαη ζηνπο ΟΣΏ ε δηνξγάλσζε θεζηηβάι θαη εθδειψζεσλ, ε ίδξπζε 

πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, ε πξνζηαζία κνπζείσλ θαη κλεκείσλ ηεο 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, 

Παξάιιεια, πξνσζνχληαη νη πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη 

θαηνρπξψλεηαη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

ε απηφ ην πιαίζην θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη ζηξαηεγηθά πιάλα πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ηε κνλαδηθή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα 

θάζε πεξηνρήο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξέο ηεο αλάγθεο. ΐαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζεσξνχληαη ε δηάζεζε γηα ηνκέο ζην πνιηηηζηηθφ ηνπίν απφ πιεπξάο 

δεκνηηθψλ αξρφλησλ, ε επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, ε εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη δηεζλψο, ε δηθηχσζε κεηαμχ νξγαλψζεσλ θαη νη ζπλεξγαζίεο ηδησηηθνχ 

θαη δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σν πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ παξάγεηαη θαη αλαπαξάγεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

δξάζε ησλ αλζξψπσλ θαη ζην ζχλνιν ησλ επηηεπγκάησλ ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο. 

Ώπ' απηήλ ηελ άπνςε ε Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη βεβαίσο ηελ 

ππνρξέσζε ζπλερψλ παξεκβάζεσλ κηαο αξζξσκέλεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ απηνηειή ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλάκα δηαρεφκελν ζηνπο 

ππφινηπνπο θχθινπο ηεο δξάζεο ελφο Αήκνπ, κε ηθαλή ρξεκαηνδφηεζε θαη κε 

εθπξνζψπνπο πνπ λα εκπλένληαη απφ ηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη 

ηαπηφρξνλα λα εγθνιπψλνληαη ηηο λεσηεξηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ θαηξνχ καο. 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, ν Αήκνο ηθπσλίσλ παξνπζηάδεη έληνλε 

πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηζηνξία, ηελ νπνία εθθξάδνπλ ηα δηάθνξα κλεκεία, νη 

εθθιεζίεο, αμηφινγεο ηνπνζεζίεο θαη ππνδνκέο φπσο κνπζεία, ζέαηξα, 

θηλεκαηνγξάθνη, βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, θ.ι.π., ελψ 

πθίζηαηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ κε έληνλε δξαζηεξηφηεηα. 

  

11..66..55..22    ΠΠννιιηηηηηηζζηηηηθθέέοο  ΔΔθθδδεειιψψζζεεηηοο  θθααηη  χχιιιιννγγννηη   

Δ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ απνηειείηαη απφ: 

 Σε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε, θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα (κνπζηθήο, ζεάηξνπ, 

ρνξνχ).  

Δ ΐηβιηνζήθε ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, ηδξπζείζα ην 1961, ζπλερίδεη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κέρξη ζήκεξα. ηεγάδεηαη ζε έλαλ ρψξν 230 η.κ.  ζην 
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αλαθαηληζκέλν θηίξην πξψελ ΏΟ δίπια ζην Αεκαξρείν. Έρεη θπξίσο δαλεηζηηθφ 

ραξαθηήξα, αιιά ν επηζθέπηεο κπνξεί λα θάλεη θαη ρξήζε ησλ Δ/Τ κε δσξεάλ 

πξφζβαζε ζην internet. Ο ρψξνο ηεο ΐηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο είηε γηα παξνπζηάζεηο, είηε γηα νκηιίεο-δηαιέμεηο 

πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθζέζεηο δσγξαθηθήο (απφ ΐ. 

θαξάθε,  απφ Άλλα Αακά), έθζεζε αθηεξσκέλε ζηνλ ζθελνζέηε Θεφδσξν 

Ώγγειφπνπιν, αθεγήζεηο θαη θεζηηβάι παξακπζηψλ, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ (Γ. 

Καζθαξέιιε, Κ. ηνθφξνπ), νκηιίεο (θαζεγεηή  Ε. Λψινπ ζρεηηθά κε ηελ αλαζθαθή 

ζηελ Ώξραία ηθπψλα) θαη άιιεο εθδειψζεηο. Φηινμελεί καζεηέο Αεκνηηθνχ, 

Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ κε ζθνπφ ηελ άκεζε επαθή ηνπο κε ην βηβιίν ψζηε λα ην 

αγαπήζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 Σν «Αεκνηηθφ Θέαηξν Σξαγάλαο», πνπ είλαη αλνηρηφ ρσξεηηθφηεηαο 400 

ζέζεσλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο ηνπ Αήκνπ, θαζψο θαη ζρνιηθέο 

εθδειψζεηο. 

 Οη «Ώπνζήθεο ΏΟ» φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο φπσο εθζέζεηο, 

παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, εκεξίδεο θαη νκηιίεο, (πξνζσξηλά έρνπλ αλαβιεζεί ιφγσ 

επηζθεπήο ηνπο). 

 Σν Πλεπκαηηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εθδειψζεηο φπσο, εκεξίδεο θαη νκηιίεο. 

 Ίδξπκα Κνξηλζηαθψλ Μειεηψλ  (Ε.Κ.Μ.) 

Σν ίδξπκα ηδξχζεθε ην 1985. Ώπφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαλψλεη θαη 

παξνπζηάδεη  ζεκαληηθέο εθδειψζεηο, θαη νκηιίεο.  Βπαηζζεηνπνηεί ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία κε δηαιέμεηο ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη ηαηξηθνχ-ζπκβνπιεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ,  θαη παξνπζηάζεηο ησλ επξεκάησλ παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ 

αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ. Βπίζεο ζεκαηνδνηεί ηελ νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ 

παηδεία, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Κάζε εμάκελν 

εθδίδεη ην «Αειηίν». 

Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη κε αλάινγε δξάζε ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ είλαη: 

- ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Κηάηνπ «αλ Παξακχζη», 

- ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γπλαηθψλ νπιίνπ, 

- ν Φηινπξννδεπηηθφο χιινγνο νπιίνπ «Δ Μέιηζζα», 

- ν Πνιηηηζηηθφο θχθινο Σηηάλεο, 

- ν Βμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο «Δ Γνλνχζα», 

- ν χιινγνο Φίισλ Ώξραίνπ Θεάηξνπ ηθπψλαο «Βπηγελήο», 

- ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Ώξραία ηθπψλ, 

- ν χιινγνο πνιηηψλ «Δ Ώξραία ηθπψλ», 
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- ε Κνηλσληθνπνιηηηζηηθή & Βμσξατζηηθή Έλσζε Κιεκεληίσλ «Δ 

Κσλνκαχξα», 

- ν Βθπνιηηηζηηθφο θαη κνξθσηηθφο ζχιινγνο λέσλ Κξπνλεξίνπ, 

- ε ηθπψληα Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηζηηθή Βηαηξεία, 

-ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αηκεληνχ «Ώλαγέλλεζε», 

- ν χιινγνο Γπλαηθψλ Αηκεληνχ. 

ηε Α.Β. ηπκθαιίαο θάζε θνηλφηεηα έρεη ηα δηθά ηεο ηνπηθά παλεγχξηα. ΄ 

απηά ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλαζξνίδνληαη θαη νη θάηνηθνη ησλ πιεζηέζηεξσλ θνηλνηήησλ. 

Ώπηφο είλαη νπζηαζηηθά ν θπξηφηεξνο ζεζκφο δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ώπηά είλαη: 

- ην Παλεγχξη ηνπ Ώγίνπ Υαξαιάκπνπο 9-10 Φεβξνπαξίνπ ζηνπο Καιιηάλνπο, 

- ην Παλεγχξη ηνπ Πξνθήηε Διία 19-20 Ενπιίνπ ζην Κεθαιάξη, 

- ην Παλεγχξη ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο 25-26 Ενπιίνπ ζηνπο Καιιηάλνπο, 

- ην Παλεγχξη ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο 25-26 Ενπιίνπ ζηνλ Ώζπξφθακπν, 

- ην Παλεγχξη ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο 5-6 Ώπγνχζηνπ ζηε Λαχθα, 

- ην Παλεγχξη ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ 14-15 Ώπγνχζηνπ ζην Καίζαξη, 

- ην Παλεγχξη ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ 14-15 Ώπγνχζηνπ ζην Φάξη, 

- ην Παλεγχξη ηεο Παλαγίαο 23 Ώπγνχζηνπ ζηε Αξνζνπεγή, 

- ην Βκπνξηθφ παλεγχξη 11-14 επηεκβξίνπ, ηπκθαιία  

Βθηφο απφ ηα παλεγχξηα ππάξρνπλ κηθξφηεξεο γηνξηέο ησλ πνιηνχρσλ θάζε 

θνηλφηεηαο, ησλ μσθιεζηψλ θιπ., πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πεξηνξίδεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο. 

Σελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο κηθξήο θνηλφηεηαο ζπκπιεξψλεη ν πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο ησλ ελ Ώζήλαηο θαηαγφκελσλ απφ ηελ θνηλφηεηα. Οη ζχιινγνη απηνί 

δεκηνπξγνχλ κηα θίλεζε, κηα νηθνλνκηθή δσή, κηα αηκφζθαηξα ζηα απνκνλσκέλα 

ρσξηά. Πνιιέο θνξέο πξνζθέξνπλ θάπνηα ελδεηθηηθά έξγα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ 

ηεο γελέηεηξάο ηνπο. Οη ππνδνκέο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή δσή ησλ κηθξψλ 

θνηλνηήησλ είλαη θπξίσο νη εθθιεζίεο θαη ηα ζρνιεία. Οη εθθιεζίεο ζπληεξνχληαη γηαηί 

βξίζθνληαη ζε δηαξθή ρξήζε, αιιά θαη ηα πέηξηλα ζρνιεία έρνπλ ζπληεξεζεί θαη 

αλαθαηαζθεπαζζεί.  

Βθδειψζεηο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε Α.Β. 

ηπκθαιίαο είλαη νη εμήο: 

- «ηπκθάιηα»: πνιηηηζηηθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζηελ 

πεξηνρή ην κήλα Ενχιην ή Ώχγνπζην. 

- Ώθηέξσκα ζην Ώξραίν Θέαηξν: ΐαζηθφο ζηφρνο ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κχζν – ην Θεφ Πάλα (πνπ ιαηξεπφηαλ ζηε 

ηπκθαιία) θαη ηνλ Βξκή πνπ γελλήζεθε ζην φξνο Κπιιήλε. 

- Έθζεζε θσηνγξαθίαο κε ζέκα ηε ιίκλε ηπκθαιία 
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- Βηήζηα έθζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο: Αηνξγαλψλεηαη παξάιιεια 

κε ηα «ηπκθάιηα». 

- Με πξσηνβνπιία ηεο ΐirdLife θαη ζε ζπλεξγαζία ηεο Βιιεληθήο 

Οξληζνινγηθήο Βηαηξίαο νξγαλψλεηαη ε Γηνξηή ησλ πνπιηψλ ηελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ 

Οθησβξίνπ.  

ηε Α.Β. ηπκθαιίαο ππάξρνπλ νη εμήο ζχιινγνη κε πνιηηηζηηθή δξάζε: 

- ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Ώπαληαρνχ Φαξησηψλ Κνξηλζίαο, κε έδξα ην Φάξη 

θαη παξάξηεκα ζηελ Ώζήλα.  

- ε Ώδειθφηεο ησλ ελ Ώζήλαηο Φαξησηψλ Κνξηλζίαο. Εζηνξηθφο ζχιινγνο ησλ 

θαηνηθνχλησλ ζηελ Ώζήλα Φαξαίσλ, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηήζεθε κε πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα γηα πνιιά ρξφληα.  

ηε Α.Β. Φελενχ νη Πνιηηηζηηθνί χιινγνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

πεξηνρή είλαη:  

 Πξννδεπηηθφο χιινγνο «ν Φελεφο» κε έδξα ηελ Ώζήλα.  

 χλδεζκνο «Οη Φίινη ηεο Γθνχξαο θαη ηνπ Φελενχ», κε έδξα ηελ Ώζήλα.  

 Κνηλσληθφο & Πνιηηηζηηθφο κηινο ε «Ώξραία Φελεφο» κε έδξα ηελ Ώζήλα.  

 χιινγνο «Φίινη ηνπ ηελνχ» κε έδξα ηελ Ώζήλα. ηφρνο ηνπ είλαη ε 

δηνξγάλσζε ηεο εηήζηαο γηνξηήο ηεο Φαζνιάδαο πνπ γίλεηαη ζην ηελφ.  

 «Βμσξατζηηθφο & Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γθνχξαο» κε έδξα ηε Γθνχξα.  

 χιινγνο Φελενχ «Άγηνο ππξίδσλ», κε έδξα ηελ Ώζήλα. πλέβαιε ζηελ 

ίδξπζε ηνπ ηδησηηθνχ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ. ΐξίζθεηαη ζε αδξάλεηα.  

 «Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Παλνξάκαηνο» κε έδξα ηελ Ώζήλα. θνπφο ηνπ ε 

πξναγσγή, ε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ρσξηνχ. 

 Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μεζηλνχ «Ώγ. Κσλζηαληίλνο», κε πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ λανχ ηνπ Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Βιέλεο θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ρσξηνχ.  

 Βθπνιηηηζηηθφο χιινγνο ησλ Ώπαληαρνχ Μνζηατηψλ & Φίισλ κε δξάζε ζηα 

πνιηηηζηηθά ηεο Μνζηάο 

 χιινγνο ηελατηψλ Κνξηλζίαο, κε δξάζε ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηεο 

θνηλφηεηαο. 

«χιινγνο Γπλαηθψλ Φελενχ», κε έδξα ηε Γθνχξα.  

  «Πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Μαηίνπ».  

 χιινγνο ησλ Ώπαληαρνχ Μαηησηψλ Κνξηλζίαο «Δ Καξπάηηο».  

Οη εηήζηεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε ηε ζηήξημε ηνπ Αήκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Φελενχ είλαη νη εμήο: 

- Δ γηνξηή ηεο Φαζνιάδαο: Γίλεηαη θάζε ρξφλν ζην ηελφ, ην πξψην άββαην 
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κεηά ηελ εκπνξνπαλήγπξε ηνπ Φελενχ (επηέκβξην), κε κέξηκλα ηνπ πιιφγνπ 

«Φίινη ηνπ ηελνχ». Οξγαλψλεηαη πξνο ηηκήλ ηνπ αγξνηηθνχ γεγνλφηνο ηεο 

ζπγθνκηδήο ηεο άξηζηεο θαη θεκηζκέλεο πνηθηιίαο θαζνιηψλ ηεο πεξηνρήο 

«ΐαλίιηεο».  

- Σν παλεγχξη ηεο Ώγίαο Μαξίλαο: Γίλεηαη θάζε θαινθαίξη ζηελ πιαηεία ηνπ 

ηελνχ, κε ηνλ αησλφβην πιάηαλν ζηηο 17 lνπιίνπ.  

- Πνδειαηηθφο γχξνο: Έρεη θαζηεξσζεί απφ ην χιινγν ηεο Γθνχξαο, ε 

δηνξγάλσζε ηνπ πνδειαηηθνχ γχξνπ ζηε πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο ηεο ηερλεηήο ιίκλεο 

Αφμα παξάιιεια θαη κε άιιεο δξάζεηο.  

  

11..66..55..33    ΗΗζζηηννξξηηθθάά  ΜΜλλεεκκεείίαα  θθααηη  ΑΑξξρρααηηννιιννγγηηθθννίί  ΥΥψψξξννηη 

Οη αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο θσηίδνπλ φςεηο ελφο καθξηλνχ θφζκνπ, 

αλαηάζζνπλ ηελ εζληθή καο ππεξεθάλεηα, θαη καο νδεγνχλ κε κηα λφηα αηζηνδνμίαο, 

κέζα ζηνλ απαηζηφδνμν θαηξφ πνπ δηαλχνπκε ελ κέζσ θξίζεο. 

Ο επίθνπξνο θαζεγεηήο αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γηάλλεο 

Λψινο έρεη αλαιάβεη Αηεπζπληήο αλαζθαθψλ ζηελ  Ώξραία ηθπψλα. Έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη νκηιία  ζηελ ΐηβιηνζήθε ηνπ Αήκνπ απφ ηνλ ίδην ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ησλ αλαζθαθψλ.  

Οη ζπνπδαζηέο Βιιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Ξέλσλ Ώξραηνινγηθψλ ρνιψλ 

εληζρχνπλ ζεκαληηθά ην έξγν κηαο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε, θαζψο δηαζψδνπλ, πξνζηαηεχνπλ θαη εληζρχνπλ ην έξγν ηεο 

αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο κε πνιχ θφπν θαη ρξφλν.  

Μεγάιν κέξνο ησλ αλαθαιχςεσλ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ. Σξαλφ παξάδεηγκα νη αλαθαιχςεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ράξαμεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειψλ ηαρπηήησλ Κνξίλζνπ-Κηάηνπ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαζθαθηθέο εξγαζίεο θαη ζηελ Ώξραία ηθπψλα φπνπ θαη 

αλεπξέζεθαλ 30 ζαιακνεηδείο ηάθνη ηεο κπθελατθήο πεξηφδνπ θαη 42 ιπθνεηδείο ηάθνη 

ηνπ 4νπ θαη  5νπ αη. π.ρ. Σν λεθξνηαθείν νξηδφηαλ λνηηνδπηηθά απφ αλαζεκαηηθφ 

ηνίρν. Βπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε χπαξμε ζηνηρείσλ πξνγνλνιαηξείαο, πνπ 

ζπληειέζηεθε θαηά ηελ πζηεξνγεσκεηξηθή επνρή θαη ζπλερίζηεθε έσο ηνπο πξψηκνπο 

ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηαθηθνχο ζαιάκνπο, εηθ.23.  
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Δηθφλα 23.  Ώξραία ηθπψλα. Ώεξνθσηνγξαθία απφ ην κπθελατθφ λεθξνηαθείν.  

          ην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Μειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε κε χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ 

Βιεπζίλα-Κφξηλζνο- Πάηξα-Πχξγνο-Σζαθψλα», αλαζθάθεθε θαηά ην 2010, 

λεθξνηαθείν ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ εθηείλεηαη απφ ηε κέζε 

γεσκεηξηθή πεξίνδν έσο ηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο. Ώλεπξέζεθαλ ζπλνιηθά 55  

ιαθθνεηδήο ηάθνη, ηνπ 5νπ αη. π.Υ. Βληνπίδεηαη θαη ν ηχπνο ηεο ιάξλαθαο κε κνλέο, 

αιιά θαη πνιιαπιέο ηαθέο. Νφηηα ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη κε θαηεχζπλζε Α.-ΐΑ. / Ώ.-

ΝΏ. Βληνπίζηεθε ηνίρνο κήθνπο 13 κ. πεξίπνπ θαη κέγ. ζσδ. χςνπο 2κ. πεξίπνπ, 

ρξνλνινγνχκελνο αξρέο 5νπ θαη ηέιε 6νπ αη. π.Υ. Παξάιιεια, εληνπίζηεθε αθαλφληζηε 

αξγνιηζνδνκή κήθνπο 10,50 κ. κε ιίζνπο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, θαζψο θαη 

επηηχκβηεο νξζνγψληεο ζηήιεο ζε β΄ ρξήζε κε θαηεχζπλζε πξνο Α-ΐΑ., ε νπνία 

απνηειεί πηζαλφηαηα ηε ζπλέρεηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηνίρνπ θαη ζπλερίδεη λα 

νξηνζεηεί ην ρψξν ηνπ λεθξνηαθείνπ. Έλδεημε ηεο αθκήο ηεο αξραίαο απηήο πφιεο 

θξάηνπο είλαη ν ζεζαπξφο ησλ ηθπσλίσλ (5νο αη. π.X.) ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηνπο 

Αειθνχο. 

Οηθηζηηθά θαηάινηπα ηεο Κιαζηθήο θαη Όζηεξεο Κιαζηθήο πεξηφδνπ, 

ήξζαλ ζην θσο θαηά ηελ δηεπηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ Ώξραία ηθπψλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ. Ξερσξίδνπλ ηα βνηζαισηά 

ςεθηδσηά δάπεδα θαη ηα δάπεδα απφ αζβεζηνθνλίακα, θαζψο θαη νη 

επελδπκέλνη ηνίρνη κε εξπζξφ θαη θίηξηλν θνλίακα. Ώπηά ηα νηθηζηηθά 

αξρηηεθηνληθά  θαηάινηπα, ελδπλακψλνπλ ην ελδερφκελν εληνπηζκνχ ηεο 

αξρατθήο πφιεο ηεο ηθπψλαο ζε απηή ηελ πεξηνρή. 

Καηά ηα δχν πξψηα έηε ηεο έξεπλαο (2015-2016), δηεμήρζεζαλ  

εθηεηακέλεο γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο, φπνπ θαη  ηνπνζεηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο 

παιαηάο πφιεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ζην λνηηνδπηηθφ 

ηκήκα ηνπ πεδίνπ εξεπλψλ. Βπηπιένλ, ε πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ ηεο ηθπψλαο 

θαίλεηαη πσο ηνπνζεηείηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηνπ 

Κηάηνπ, φπνπ ε γεσαξραηνινγηθή έξεπλα κέζσ ππξελνιεςηψλ θαη νη ζεηζκηθέο 
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κεηξήζεηο θαηέγξαςαλ ηε δηακφξθσζε ιηκελνιεθάλεο. ηε ζπλέρεηα (2017-2019), 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθαθηθή έξεπλα ζε δηάθνξεο δψλεο ηεο παξάθηηαο 

πεδηάδαο. 

 

Δηθφλα 24 . Ώεξνθσηνγξαθία ηνπ Δξψνπ (θιαζηθή πεξίνδνο). 

ηε ζέζε Άγηνο Νηθφιανο αλαζθάθεθε θηίξην Κιαζηθήο πεξηφδνπ ην νπνίν 

ηαπηίδεηαη κε Δξψν (εηθφλα 24). Σν νξζνγψλην θηίξην (6,30 x 4,40 κ) ήηαλ 

κεξηθψο ππφγεην ελψ έθεξε αλσδνκή απφ πιίλζνπο θαη ζηέγε απφ θεξάκνπο 

ιαθσληθνχ ηχπνπ. ηε ΐΏ γσλία, είραλ δηαλνηρζεί ηξεηο ιαμεπηνί ηάθνη Ώξρατθήο 

πεξηφδνπ. Καη νη ηξεηο ηάθνη έθεξαλ πνιιαπινχο εληαθηαζκνχο, αιιά κφλν έλαο 

εμ απηψλ είρε θηεξηζηεί κε έλα ρξεζηηθφ αγγείν θαη ελλέα ζθαηξηθνχο αξχβαιινπο 

ηεο Πξψηκεο ή Μέζεο θνξηλζηαθήο πεξηφδνπ (610-555 π.Υ.). Νφηηα ηνπ Δξψνπ 

εξεπλήζεθε ηάθνο ηνπ 5νπ αη. π.Υ. ηνπνζεηεκέλνο ζε κνλνιηζηθή ζαξθνθάγν θαη 

θηεξηζκέλνο κε ηα ζαλδάιηα ηνπ λεθξνχ, απφ ηα νπνία δηαζψζεθε ην ζηδεξέλην 

πεξίγξακκα ηεο ζφιαο (εηθφλα 25).   

          

          Δηθφλα 25.Σάθνο εμσηεξηθά ηνπ Δξψνπ θηεξηζκέλνο κε ηα ζαλδάιηα ηνπ λεθξνχ (5
νο

  π.Υ.). 

ην θηίξην, δηαθξίλνληαη δχν νηθνδνκηθέο θάζεηο ηεο Κιαζηθήο πεξηφδνπ, 

θαη θαίλεηαη πσο έπαςε λα ιεηηνπξγεί ζην β΄ κηζφ ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Δ 

ζηξσκαηνγξαθηθή ελφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαζηξνθή θαη εγθαηάιεηςή 

ηνπ, απέδσζε πιήζνο θεξάκσλ ζηέγεο,  κεγάιε πνζφηεηα θεξακηθήο θαη κηθξφ 
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αξηζκφ πήιηλσλ εηδσιίσλ. Δ κειέηε απηψλ ησλ επξεκάησλ αλακέλεηαη λα 

απνδψζεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηα ηειεηνπξγηθά πξνο ηνπο πξνγφλνπο ή θαη 

ηελ  ελδερφκελε ιαηξεία ρζφλησλ ζενηήησλ. 

ηελ πεξηνρή Γφγεξη δηεξεπλήζεθε ηαθηθφ κλεκείν ηεο Όζηεξεο Κιαζηθήο 

- Πξψηκεο Βιιεληζηηθήο πεξηφδνπ (εηθφλα 26). Σν ηαθηθφ κλεκείν (4,60 κ. x 0,65 

κ. x 0,85 κ.) ζψδεηαη ζε χςνο ηξηψλ δφκσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν αλψηεξα 

ζσδφκελνο απνηειείηαη απφ πέληε ιηζφπιηλζνπο ζπλαξκνζκέλεο κε κνιχβδηλνπο 

ζπλδέζκνπο ηχπνπ «Γ». Δ πξφζζηα φςε ηνπ κλεκείνπ, νξαηή απφ ακέζσο 

βφξεηα δηεξρφκελε νδφ, θέξεη δηαθφζκεζε θπκαηίνπ (cyma reversa). ην λφηην 

ηκήκα ηνπ δηαλνίρζεθαλ δχν θηβσηηφζρεκνη ηάθνη, κε κνλνχο εληαθηαζκνχο 

ελειίθσλ θαη παξφκνηα θηέξηζε (θνηχιεο, κηθθχια αγγεία, ιχρλνη, ζηδεξέληα 

ζηιεγγίδα, αξγπξφ λφκηζκα).   

     

  Δηθφλα 26. Σαθηθφ κλεκείν ζηε ζέζε Γφγεξη (χζηεξε θιαζηθή-πξψηκε ειιεληζηηθή πεξίνδνο). 

   Δηθφλα  27.Σαθηθή ππξά ζην λφηην ηκήκα ηνπ ηαθηθνχ κλεκείνπ (350-275 π.Υ.). 

 ην ίδην ηκήκα άλσζελ ησλ ηάθσλ δηεξεπλήζεθε ηαθηθή ππξά 

ρξνλνινγνχκελε ζηα 350-275 π.Υ., ε νπνία απέδσζε πιεζψξα 

αλζξσπφκνξθσλ θαη δσφκνξθσλ εηδσιίσλ θαη αλαζεκαηηθψλ αγγείσλ (εηθ. 27). 

Λίγεο δεθάδεο κέηξα βνξεηφηεξα ηνπ ηαθηθνχ κλεκείνπ αλεπξέζεζαλ  

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα Κιαζηθήο πεξηφδνπ (εηθφλα 28). Αηεξεπλήζεθαλ ηξεηο 

ρψξνη, νξζνγψληαο θαη ηεηξάγσλεο θάηνςεο, θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, νη νπνίνη 

απέδσζαλ ιεπηή θεξακηθή αιιά κεγάιε πνζφηεηα απνζεθεπηηθψλ αγγείσλ, 

αγλχζεο, λνκίζκαηα θαη ε ρξήζε ηνπο ζπλδέεηαη είηε κε εξγαζηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο είηε κε αγξέπαπιε. 
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             Δηθφλα 28. Ώξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ζηελ πεξηνρή Γφγεξη (θιαζηθή πεξίνδνο). 

ηελ πεξηνρή Υηίξη απνθαιχθζεθε ηκήκα κλεκεηαθνχ θηηξίνπ θαη  

θεξακνζθεπήο ηάθνο Κιαζηθήο πεξηφδνπ. Σν θηίξην πηζαλφηαηα ιεηηνπξγνχζε σο 

δεκφζην θηίξην (εηθφλα 29). Άλσζελ απηνχ εδξαδφηαλ ηκήκα ρψξνπ 

ρξνλνινγνχκελν ζηνπο Πξψηκνπο ΐπδαληηλνχο ρξφλνπο ζηνλ νπνίν εληνπίζηεθε 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ πίζνο (δηακέηξνπ 1,40 κ.) (εηθφλα 30).  

 

Δηθφλα 29. Μλεκεηαθφ θηίξην ζηελ πεξηνρή Υηίξη (θιαζηθή πεξίνδνο). 

Δηθφλα 30. Ο πίζνο ζηελ πεξηνρή Υηίξη (πξψηκε βπδαληηθή πεξίνδνο). 

Δ ρξήζε απηνχ ηνπ εμσηεξηθνχ, πηζαλφηαηα, ρψξνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαγσγή ειαηφιαδνπ, θαζψο ζηελ πεξηνρή βξέζεθε  κεγάιε πνζφηεηα 

απαλζξαθσκέλσλ ειαηνππξήλσλ θαη εληνπίζηεθε ζε παξαθείκελν αγξφ, 

ηξαπεηή, θαηαζθεπή άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειαηνπαξαγσγή. 

Σέινο, ζηελ πεξηνρή Μεξθνχξε απνθαιχθζεθε ηκήκα παξφδηνπ 

λεθξνηαθείνπ ησλ Κιαζηθψλ θαη Πξψηκσλ Βιιεληζηηθψλ ρξφλσλ (εηθφλα 31). Οη 

ιαθθνεηδείο θαη θηβσηηφζρεκνη ηάθνη ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζε νξχγκαηα ιαμεπκέλα 

ζην θπζηθφ βξάρν, θέξνπλ θάιπςε απφ νξζνγψληεο ιίζηλεο πιάθεο ή απφ 

θεξάκνπο. Οη κεκνλσκέλεο ηαθέο ελειίθσλ ήηαλ θηεξηζκέλεο κε δηάθνξνπο 

ηχπνπο αγγείσλ: ζθχθνο, θάλζαξνο, ιεθαλίδα, κφλσην καγεηξηθφ αγγείν, κηθθχια 

αγγεία θαη ιχρλνο (εηθφλα 32). Δ παξαθείκελε αξραία νδφο πηζαλψο απνηεινχζε 

θχξηα νδηθή αξηεξία κεηαμχ ηνπ ιηκέλνο θαη ηνπ Βιιεληζηηθνχ πιαηψκαηνο. 

Μεηαμχ ησλ ηάθσλ θαη ηεο νδνχ, ήξζε ζην θσο ιίζηλνο αγσγφο απνξξνήο 

https://1.bp.blogspot.com/-3cfT5CYzsgI/XXIBJCTfVgI/AAAAAAABIuw/2lOAoP5X-nkMMeHueYNAPorR4Jqk6VCMACLcBGAs/s1600/Sykiona_Nekros5.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YxRiYx171sE/XXIBUaa7AwI/AAAAAAABIu4/WgjlIL0BmwsiYPZF12xufJHpx5MGB9ZOQCLcBGAs/s1600/Sykiona_Nekros6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YxRiYx171sE/XXIBUaa7AwI/AAAAAAABIu4/WgjlIL0BmwsiYPZF12xufJHpx5MGB9ZOQCLcBGAs/s1600/Sykiona_Nekros6.jpg


ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

150 

 

πδάησλ, ν νπνίνο θαιχθζεθε κε ιίζηλεο πιάθεο ιεηηνπξγψληαο σο 

αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο. 

 

Δηθφλα 31. Παξφδην λεθξνηαθείν ζηελ πεξηνρή Μεξθνχξε (θιαζηθή-πξψηκε ειιεληζηηθή πεξίνδνο). 

Δηθφλα 32. Κηβσηηφζρεκνο ηάθνο ζηελ πεξηνρή Μεξθνχξε (πξψηκε ειιεληζηηθή πεξίνδνο). 

 

Σν αλαζθαθηθφ ζθέινο ηνπ πεληαεηνχο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

νινθιεξψζεθε ηελ Παξαζθεπή 2 Ώπγνχζηνπ 2019. Σν δηεπηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα «Ώξραία ηθπψλα» (2015-2019) απνηειεί ζπλεξγαζία ηεο Βθνξείαο 

Ώξραηνηήησλ Κνξηλζίαο, ηνπ Βζληθνχ Μνπζείνπ ηεο Ααλίαο θαη ηνπ Ελζηηηνχηνπ 

ηεο Ααλίαο ζηελ Ώζήλα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Βπίθνπξνπ Καζεγεηή Κιαζηθήο 

Ώξραηνινγίαο Κσλζηαληίλνπ Κίζζα θαη ηεο Dr. Silke Müth-Frederiksen, 

επηθεθαιήο απφ δαληθήο πιεπξάο. Δ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνέξρεηαη απφ ρνξεγία ηνπ Εδξχκαηνο Carlsberg. Σν πεδίν ησλ εξεπλψλ (8 η. 

ρικ.) ηνπνζεηείηαη ζηελ παξάθηηα πεδηάδα ηνπ Κηάηνπ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο «Πξνειιεληζηηθήο» πφιεο ηεο ηθπψλαο, πξηλ 

απηή κεηαθεξζεί ζε παξαπιήζην πιάησκα ην 303 π.Υ. απφ ηνλ Αεκήηξην 

Πνιηνξθεηή. 

ην Αήκν ηθπσλίσλ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ρψξνη αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο. Οη θπξηφηεξνη είλαη:  

 ηελ Ώξραία ηθπψλα βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο αξραίαο πφιεο. 

Έρεη γίλεη αλαζθαθή ζε έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθά κλεκεία. 

 ηελ αγνξά έρεη αλαζθαθεί έλαο λαφο πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ αξρατθή σο θαη 

ηελ ειιεληζηηθή επνρή,  ν νπνίνο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηελ Ώξηέκηδα ή ηνλ Ώπφιισλ. 

 ην  λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο δεζπφδεη ην Γπκλάζην θαη ε Παιαίζηξα 

πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή επνρή. Σν αλαηνιηθφ κέξνο 

ζεσξείηαη ην θπξίσο γπκλάζην θαη έγηλε απφ ηνλ παηέξα ηνπ Ώξάηνπ, Κιεηλία γχξσ 

ζηα 280 π.Υ. Σν πάλσ κέξνο (κήθνπο 70 κέηξσλ θαη πιάηνπο 32,50) ζεσξείηαη 

κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ.  

https://1.bp.blogspot.com/-n3mLPyFpm5A/XXIBojwxREI/AAAAAAABIvI/VESq6upM0i42AoU-8F_qxQnHlRmWWyJGACLcBGAs/s1600/Sykiona_Nekros8.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-n3mLPyFpm5A/XXIBojwxREI/AAAAAAABIvI/VESq6upM0i42AoU-8F_qxQnHlRmWWyJGACLcBGAs/s1600/Sykiona_Nekros8.jpg
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ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο  αγνξάο έρεη αλαζθαθεί ην ΐνπιεπηήξην θαη κηα επηκήθεο 

ζηνά, θαηαζθεπαζκέλα ηνλ 4ν αη. π.Υ.  Ήηαλ έλα επξχρσξν ηεηξάγσλν νηθνδφκεκα 

40,5Υ41,15 κέηξσλ, κε ηέζζεξηο ζεηξέο απφ ηέζζεξηο θίνλεο ζην εζσηεξηθφ. 

Σν  Ώξραίν Θέαηξν, απφ ηα κεγαιχηεξα ζέαηξα ηεο αξραίαο Βιιάδαο, 

δεζπφδεη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ελψ ε ζέα απφ ην ζεκείν απηφ πξνο ηνλ 

Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη ηηο νξνζεηξέο ηεο ηεξεάο Βιιάδαο είλαη καγεπηηθή. ΐξίζθεηαη 

ιαμεπκέλν ζ‟ έλα θπζηθφ θνίισκα θαη ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 4νπ αη. π.Υ. 

Ώλαθαηαζθεπάζζεθε ηε ξσκατθή πεξίνδν, πηζαλφλ κεηά ην 146 π.Υ. Ώλαθαιχθζεθε 

κεηαμχ 1887 -1891 απφ ηελ Ώκεξηθαλή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ. 

πκπιεξσκαηηθέο αλαζθαθέο πξαγκαηνηήζεθαλ απφ ηελ ελ Ώζήλαηο Ώξραηνινγηθή 

Βηαηξεία θαηά ηα έηε 1952-1984.  πσο φια ηα αξραία ζέαηξα αθνινπζεί ηελ ίδηα 

αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε. Σα κέξε ηνπ είλαη ηξία: ην θνίινλ, ε νξρήζηξα θαη ε ζθελή.  

Σν θνίινλ, δηακέηξνπ 125 κ., έρεη φςε πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά. Απν 

νξηδφληηεο δίνδνη ην ρσξίδνπλ ζε ηξία δηαδψκαηα. Έρεη αλαζθαθεί κφλν ηκήκα ηνπ 

θαηψηεξνπ δηαδψκαηνο, φπνπ δεθαέμη θιηκαθσηνί δηάδξνκνη νξίδνπλ δεθαπέληε 

θεξθίδεο. πλνιηθά πξέπεη λα ππήξραλ εμήληα ζθήλεο (ζεηξέο) εδσιίσλ. ηελ πξψηε 

ζεηξά ησλ εδσιίσλ είλαη νη ηηκεηηθέο ζέζεηο (πξνεδξίεο) ησλ ηεξέσλ θαη άιισλ 

επηζήκσλ πξνζψπσλ ηεο πφιεο (αξρφλησλ, ζηξαηεγψλ θ.ι.π.). Οη πξνεδξίεο, 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ πσξφιηζν, είλαη δηακνξθσκέλεο σο ζξφλνη θαη θέξνπλ 

δηαθφζκεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεάηξνπ είλαη νη δπν ζνισηνί δίνδνη ζηα 

άθξα ηνπ πξψηνπ δηαδψκαηνο, κήθνπο 16 κ., πιάηνπο 2,55 κ. θαη χςνπο 2,60 κ., νη 

νπνίεο απνηεινχζαλ θαη ηηο θχξηεο εηζφδνπο ησλ ζεαηψλ.  

Δ νξρήζηξα, δηακέηξνπ 24,04 κ. έρεη ζρήκα ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ 

ηεο πεξηθέξεηαο ελφο ηέιεηνπ θχθινπ θαη ην δάπεδν ηεο είλαη ζηξσκέλν κε παηεκέλν 

ρψκα. ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ην ζαπκάζην απφ ηερληθή άπνςε 

απνρεηεπηηθφ ηεο ζχζηεκα. Μηα απνρεηεπηηθή ηάθξνο, πιάηνπο 1,25 κ. θαη βάζνπο 

1.00 κ., ζθεπαζκέλε κε πιάθεο ζην ζεκείν επαθήο κε θάζε κηα απφ ηηο θιίκαθεο, 

δηέηξερε ηελ νξρήζηξα κπξνζηά απφ ηα ηηκεηηθά εδψιηα θαη εμέρπλε ηα φκβξηα χδαηα 

ζε αβαζή ηάθξν, πνπ δηαζρίδεη ηελ νξρήζηξα παξάιιεια πξνο ηνλ ηνίρν ηνπ 

πξνζθελίνπ. Σα χδαηα δηνρεηεχνληαλ ζε κηα ηξίηε ηάθξν πνπ δηέζρηδε θάζεηα ηελ 

νξρήζηξα θαη απέιεγε ζε κηθξή θιίκαθα πίζσ απφ ηα ζθεληθά.  

Σν ζθεληθφ νηθνδφκεκα απνηειείηαη απφ ην πξνζθήλην θαη ηελ θπξίσο ζθελή, 

ε νπνία ήηαλ δηψξνθε θαη έθεξε πινχζην γιππηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ δηάθνζκν. Απν 

ζπκκεηξηθέο ξάκπεο ιαμεπκέλεο ζην πέηξσκα, νδεγνχζαλ ζην ινγείν. ηηο 

παξφδνπο, δεμηά θαη αξηζηεξά, πιάηνπο 4 κ., ππήξραλ πχιεο θαηά ην πξφηππν ηνπ 

ζεάηξνπ ηεο Βπηδαχξνπ. ηελ πίζσ (βνξεηναλαηνιηθή) πιεπξά ηεο ζθελήο 
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νηθνδνκήζεθε ζηνά δσξηθνχ ξπζκνχ κε 13 θίνλεο, πνπ απνιήγεη ζην βνξεηνδπηηθφ 

άθξν ζε θξελαία θαηαζθεπή. 

ηελ ζθελή, ππήξρε άγαικα ηνπ Άξαηνπ, πνπ ηνπνζεηήζεθε εθεί ζηα ρξφληα 

ηεο ζηξαηεγίαο ηνπ, ζε έλδεημε επγλσκνζχλεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ηθπψλαο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απηφο είρε πξνζθέξεη ζηελ πφιε: «ηνπ ζεάηξνπ δε ππφ ηελ 

αθξφπνιηλ σθνδνκεκέλνπ ηνλ ελ ηε ζθελή πεπνηεκέλνλ άλδξα αζπίδα έρνληα. 

Άξαηνλ θαζίλ είλαη ηνλ Κιεηλίνπ». Πνιχ πηζαλφ είλαη ην ζέαηξν λα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θαη γηα πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο, θαζψο ν Πνιχβηνο αλαθέξεη φηη ε ζπλάληεζε ηεο 

Ώρατθήο πκκαρίαο έιαβε κέξνο ζην ζέαηξν ηεο ηθπψλαο. Δ έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλεη είλαη ηέηνηα ψζηε εθ‟ φζνλ απνθαιπθζεί φιν, κάιινλ ζα κηιάκε γηα κηα 

δεχηεξε Βπίδαπξν, αθνχ ε ρσξηηηθφηεηά ηνπ ζηα δχν δηαδψκαηα αγγίδεη ηηο 14.500 

ζέζεηο. ην παξειζφλ, ην ζέαηξν είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο 

παξαζηάζεηο. Μεηά ην 2000 απαγνξεχζεθε ε παξαρψξεζε ρξήζεο γηα παξαζηάζεηο 

θαη εθδειψζεηο θαη επηηξέπεηαη κφλνλ ε επίζθεςε ηνπ κλεκείνπ. 

Τπεγξάθε ην Μάην ηνπ 2014 ε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνιηηηζκηθήο 

αλάπηπμεο, χςνπο 200.000 επξψ, κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Ώζιεηηζκνχ, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ γηα ην έξγν 

«Ώπνθάιπςε, Πξνζηαζία θαη Ώλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο ηθπψλαο». 

Δ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ δηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Κνξηλζίαο θαη 

ν Αήκνο ηθπσλίσλ αλέιαβαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ Ώ‟ ΦΏΔ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ην πνζφ ησλ 100.000,00 επξψ έθαζηνο. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ζπλνιηθή πξνζηαζία ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ, ε δηάζσζή ηνπ σο αξραηνινγηθφ ηεθκήξην θαη ηζηνξηθή καξηπξία, ε 

αλαραίηηζε πεξαηηέξσ απψιεηαο ηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ, ε ζπληήξεζε, 

απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηεο αξρηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ κλεκείνπ σο έξγνπ 

αξρηηεθηνληθήο, ε δηακφξθσζε κηαο πηζηήο, αλαγλψζηκεο εηθφλαο ηνπ, ε 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ θαη ηέινο ε πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηελ 

αζθαιή ππνδνρή επηζθεπηψλ θαη ε απφδνζή ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Σνλ  Ώχγνπζην ηνπ  2014 μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ηεο  Ώ΄ ΦΏΔ ε νπνία 

πεξηειάκβαλε: 

A1   Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο. Γεσθπζηθή έξεπλα 

 Ώξραηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο 

 Ώλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή δηάζπαξηνπ πιηθνχ 

 Φσηνγξαθηθή θαη ζρεδηαζηηθή ηεθκεξίσζε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηνπνγξαθηθήο κειέηεο 

 ΐηβιηνγξαθηθή θαη αξρεηαθή έξεπλα 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

153 

 

Α2    Λήςε άκεζσλ ζσζηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ ήδε απνθαιπθζέλησλ 

αξραίσλ κειψλ. 

Α3   Βθπφλεζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη ρεδίνπ – Πιαηζίνπ (master plan) ηα 

νπνία ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηηο ζπλαξκφδηεο Αηεπζχλζεηο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Ώ 

 Καηαγξαθή, αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ην 

κλεκείν, 

 χληαμε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο επεκβάζεσλ κε ηερληθή έθζεζε, ζρέδηα θαη 

θσηνγξαθίεο 

 χληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο 

 Πξφγξακκα ησλ ινηπψλ εξεπλψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ (γεσηερληθέο έξεπλεο, 

αλαιχζεηο δνκηθνχ πιηθνχ θαη θνληακάησλ θιπ) 

Α4   Βθπφλεζε πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

Σν Ννέκβξην ηνπ  2017 ππεγξάθε  Νέα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε  κεηαμχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ γηα ην έξγν: «Ώπνθάιπςε, Πξνζηαζία θαη Ώλάδεημε ηνπ Ώξραίνπ Θεάηξνπ 

ηεο ηθπψλαο (ΐ‟ Φάζε) θαη Αηεξεχλεζε ηνπ Ώξραίνπ ηαδίνπ ηεο ηθπψλαο».  

H  ΐ‟ ΦΏΔ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

      Β1  Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνθάιπςεο ηνπ Θεάηξνπ βάζεη ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζην ρέδην Πιαίζην κε παξάιιειε αξραηνινγηθή θαη θσηνγξαθηθή 

ηεθκεξίσζε. 

    Β2 Οινθιήξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξεπλψλ γηα ηε ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε 

θαη αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ θαη εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ρεδίνπ Πιαηζίνπ 

    Β3 Ώλάδεημε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζεάηξνπ κε ην αξραίν ηάδην, ζην νπνίν ζα 

εθηειεζζνχλ εξγαζίεο αλαγλψξηζεο ηεο κνξθήο ηνπ 

    Β4 Βπεμεξγαζία επνπηηθνχ πιηθνχ πξνβνιήο ησλ κλεκείσλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ 

δηά ηεο Βθνξείαο Ώξραηνηήησλ Κνξηλζίαο, κε επηθεθαιήο ηελ Ώλαπιεξψηξηα 

Πξντζηακέλε ηεο ΒΦΏ Κνξηλζίαο θ. Καζίκε Παλαγηψηα.   Δ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ θαη ν Αήκνο ηθπσλίσλ αλαιακβάλνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ ΐ‟ 

ΦΏΔ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ην πνζφ ησλ 100.000,00 επξψ έθαζηνο.   

ην ηξέρνλ ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ζε εμέιημε εξγαζίεο απνθάιπςεο ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ (ζε θνίιν, εχξηπν, ζχλδεζε κε αξραίν ζηάδην). 

 Απηηθά ηνπ ζεάηξνπ θαηαζθεπάζηεθε ην ζηάδην (ην κήθνο ηνπ ζηίβνπ είλαη 207 

πεξίπνπ κέηξα) απφ ην νπνίν ζψδεηαη ζε αξθεηφ χςνο ν αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο ηεο 
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ζθελδφλεο, αλ θαη δελ έρεη αλαζθαθεί δηαγξάθεηαη ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ 

εδάθνπο.   

Σν Μνπζείν ηεο ηθπψλαο ζηεγάδεηαη απφ ην 1935 ζε ηκήκα ελφο 

ξσκατθνχ  ΐαιαλείνπ (Θέξκεο). ην Μνπζείν εθηείζεληαη νη ζεζαπξνί ηεο ηθπψλαο 

θα ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαζψο θαη επξήκαηα απφ ηε πφιε ηχκθαιν, ηελ πφιε 

Πειιήλε θαη ην πήιαην ησλ Πηηζψλ θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηε κπθελατθή έσο θαη 

ηελ παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν. 

Ο  Παπζαλίαο ήηαλ Έιιελαο πεξηεγεηήο θαη γεσγξάθνο ηνπ 2νπ αηψλα, ν 

νπνίνο έδεζε ζηνπο ρξφλνπο ηνπ Ώδξηαλνχ θαη ηνπ Μάξθνπ Ώπξήιηνπ. Βίλαη 

δηάζεκνο γηα ην «Βιιάδνο πεξηήγεζηο», έλα εθηελέο έξγν πνπ πεξηγξάθεη ηελ αξραία 

Βιιάδα κε καξηπξίεο απφ πξψην ρέξη θαη απνηειεί ζνβαξφ ζεκείν ζχλδεζεο κεηαμχ 

ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο αξραηνινγίαο.   Έρεη γξαθηεί γηα ηνλ 

Παπζαλία φηη «ρσξίο απηφλ ηα εξείπηα ηεο Βιιάδαο ζα ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ έλαο 

ιαβχξηλζνο ρσξίο ελδείμεηο, έλα αίληγκα ρσξίο απάληεζε». Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ 

αξραία ηθπψλα φπσο ηελ θαηέγξαςε ν Παπζαλίαο θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπ (εηθ. 33). 
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Ζ αξραία ηθπψλα θαηά ηνλ πεξηεγεηή Παπζαλία (150κ.Υ). 
   

 
Δηθφλα 33. Δ αξραία ηθπψλα. 

1. Ζ ηάδνπζα Πεγή 19. ηνά  37. Ηεξά Πχιε 

2. Ζ Πχιε 20. Άγαικα Γία ηνπ Λχζηππνπ 38. Ναφο ηεο Αζελάο 

3. Διιεληζηηθή Αθξφπνιε 21. Άγαικα ηεο Αξηέκηδνο 39. Απνηξφπαηνη Θενί 

4. Ναφο ηεο Σχρεο Αθξαίαο 22. Ναφο ηνπ Απφιισλα Λπθείνπ 40. Ηεξφ Απφι. θαη Αξηέκηδνο 

5. Ναφο ησλ Γηφζθνπξσλ 23. Ζξαθιήο ηνπ Λχζηππνπ 41. Ηεξφ ηεο Ήξαο 

6. Θέαηξν 24. Δξκήο Αγνξαίνο 42. Βσκφο ηνπ Πάλα θαη Ζιίνπ 

7. Ναφο ηνπ Γηφλπζνπ 25. Γπκλάζην ηεο Αγνξάο 43. Ηεξφ ηεο Γήκεηξαο 

8. Ναφο ηεο Αξηέκηδνο Ληκλαία 26. Ηεξφ ηνπ Ζξαθιένπο   (Παηδηδνί) 44. Ναφο ηνπ Καξλείνπ Απφι. 

9. Δίζνδνο ζηελ Αγνξά 27. Ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ 45. Ήξα Πξσηνπφξνο 

10. Αγνξά 28. Απφιισλ Καξλείνο θαη Όπλνο 46. Υάιθηλε πεξηνρή 

11. Ηεξφ ηεο Ππζνχο 29. Ηεξφ ηεο Αθξνδίηεο 47. Σκήκα ηνπ Σείρνπο 

12. Οηθία ηνπ Κιέσλνο 30. Άξηεκηο Φεξαία 48. Πχξγνο 

13. Ναφο ηνπ Απφιισλνο 31. Γπκλάζην ηνπ Κιεηλία 49. Μνχιθη 

14. Ζξψν ηνπ Άξαηνπ 32. Ρσκατθά Λνπηξά  (Μνπζείν) 50. Γπηηθά ηνπ Αζσπνχ 

15. Ίζζκηνο Πνζεηδψλ 33. ηάδην 51. Βαζηιηθφ (ηθπψλ) 

16. Γίαο Μεηιίρηνο 34. Κηίξην 52. Αζσπφο Πνηακφο 

17. Άξηεκηο Παηξψα 35. Πηζαλή Δίζνδνο 53. Διηζζψλ Πνηακφο 

18. Βνπιεπηήξην 36. Αξραία Αθξφπνιε 54. Σζαγθξίδα 
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Πην πγθεθξηκέλα ε Ώξραία ηθπψλα βξίζθεηαη ζην χςσκα ηνπ ΐαζηιηθνχ, 

πνπ είλαη ρσξηφ πεξίπνπ 4 ρηιηφκεηξα ΝΏ ηνπ Κηάηνπ. Σν ζέαηξν θαη ην ξσκατθφ 

ινπηξφ είλαη ηα επηβιεηηθφηεξα απφ ηα εξείπηα ηεο αξραίαο ηθπψλαο. ην αλψηεξν 

πςίπεδν, θαζ' ππφδεημε ηνπ Αεκεηξίνπ ηνπ Πνιηνξθεηή, θηίζηεθε ε ειιεληζηηθή 

ηθπψλα. Βθεί, θαηαζθεπάζηεθε ην ζέαηξν (εηθ. 34 & 35 ) ζηα πξψηα κεηά ηελ ίδξπζε 

ηεο πφιεο ρξφληα πεξί ην 303 π.Υ. ζην πξνζθνξφηεξν θνίιν, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

κέξνο, ελψ έλα κέξνο ησλ θεξθίδσλ ιαμεχηεθαλ ζε βξάρν.  

 

    

Πίλαθαο:   Δ ηθπψλα ζηελ Κνξηλζία. Άπνςε Θεάηξνπ                        Δηθφλα 34. Άπνςε απφ ηα εξείπηα ηνπ Ώξραίνπ Θεάηξνπ. 

Πξσηφηππνο ηίηινο  Sicyone. Vue prisse du théatre                             

Υξνλνινγία έθδνζεο:  1834 

πιινγή:  Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε - Ακεξηθαληθή ρνιή 

Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα 

 

         

                  Δηθφλα 35. Παλνξακηθή φςε ηνπ Θεάηξνπ Ώξραίαο ηθπψλαο απφ ΐΏ. 

 

   ηελ θνηλφηεηα Σηηάλεο ππάξρεη ζεκαληηθφο αξραηνινγηθφο ρψξνο (εηθ. 36) 

κε πνιχ μερσξηζηά ηκήκαηα φπσο ηεο Ώθξφπνιεο θαη ηνπ νλνκαζηνχ  Ώζθιεπηείνπ,  

έλα απφ ηα αξραηφηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ο επηζθέπηεο εληππσζηάδεηαη απφ ηα 

ςειά ηείρε ηεο νρπξσκέλεο αθξφπνιεο ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, πάλσ ζηελ 

θνξπθή ηνπ απφθξεκλνπ βξάρνπ. Βληνηρηζκέλε επηγξαθή βξίζθεηαη ζην ζχγρξνλν 
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εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Σξχθσλα ζε καξκάξηλε πιάθα, ςήθηζκα ηεο ΐνπιήο ηεο 

Σηηάλεο: ‟Γσηηθφο Βπθαίξνπ Ώζθιεπηψλ Σεηηαλίσλ ραξηζηήξηνλ. Φ(εθίζκαηη) 

ΐ(νπιήο)‟, αθηέξσκα ηεο ΐνπιήο ζηνλ Ώζθιεπηφ ηεο Σηηάλεο, ηνλ «δσνδφηε». Ώπφ 

ηε ζχληνκε αλαθνξά ηνπ Παπζαλία ζηηο ιαηξεπφκελεο ζεφηεηεο, ηηο ηεξνηειεζηίεο, 

ηα αθηεξψκαηα ζην ηεξφ αγάικαηα θαζψο θαη ζε ζηνηρεία ηνπ ηειεηνπξγηθνχ, φπσο 

ε πξνζετζηηθή (καγηθή) ιαηξεία ησλ αλέκσλ, πξνθχπηεη ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε θήκε 

ηνπ ηεξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο αξραίαο Σηηάλεο, ηφζν εληφο ησλ νξίσλ ηεο ηθπσλίαο 

φζν θαη επξχηεξα. 

 

                             

           

         Δηθφλα  36 . Ώξραηνινγηθφο ρψξνο Σηηάλεο 

 ηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ ζην Άιζνο ηεο Παλαγίαο βξίζθεηαη ε 

Παιαηνρξηζηηαληθή ΐαζηιηθή ηθπψλαο. Υξνλνινγείηαη ζηνλ 5ν αηψλα κ.Υ. Οη 

αλαζθαθέο απφ ηνλ θαζεγεηή Οξιάλδν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 1933, 1954, 

1962 θαη νη έξεπλεο απφ ηελ αξρανιφγν Κ. θαξκνχηζνπ ηα έηε 1986 θ΄1987. Σν 

κλεκείν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ.  

 Δ Εεξά Μνλή Κνηκήζεσο Θενηφθνπ Λέρνβαο εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 

Μνλήο, πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ζαπκάζην θπζηθφ ηνπίν (εηθ.37), ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

έρεη ην βπδαληηλφ εθθιεζάθη πνπ πξφζθαηα αλαζηπιψζεθε. Σν ςεθηδσηφ καξκάξηλν 

δάπεδφ ηνπ λανχ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηνλ 11ν ή 12ν αηψλα κ.Υ. ηελ ίδηα πεξηνρή 

θνληά ζην κνλαζηήξη βξίζθεηαη ην ζπήιαην ηεο Λέρνβαο φπνπ ζε πξφζθαηε 

αλαζθαθή έδσζε πιήζνο επξεκάησλ (εηθ. 38), θπξίσο ζξαχζκαηα θεξακηθήο θαη 

κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ πήιηλσλ εηδσιίσλ, ηα νπνία καξηπξνχλ ιαηξεπηηθή ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ απφ ηα κέζα ηνπ 6νπ  αη. έσο θαη ηνλ πξψηκν 4ν π.Υ. αηψλα. ην ζχλνιφ 

ηνπο ηα επξήκαηα απνηεινχλ δείγκαηα απφ αηηηθά θαη θνξηλζηαθά ή ζηθπψληα 

εξγαζηήξηα, ελψ δελ ιείπνπλ νη ληφπηεο απνκηκήζεηο αηηηθψλ πξντφλησλ. Λφγσ ηεο 

εθηεηακέλεο αλακφριεπζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπειαηνβαξάζξνπ, παξακέλεη 
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αζαθέο αλ ε ιαηξεία ηεινχληαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ή αλ ην ζπήιαην ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο απνζέηεο θάπνηνπ γεηηνληθνχ ηεξνχ, ή αλ γηλφηαλ παξάιιειε ρξήζε θαη ησλ δχν. 

          
Εικ. 37. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκοσ                Εικ. 38. Εσρήματα ανασκαυής 
 

 Σν δηαηεξεηέν θηίξην Σζίιιεξ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ ηθπψλνο ζην 

Κηάην έρεη πεξηέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Αήκνπ. Υξήδεη πεξαηηέξσ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο γηα λα  κεηαηξαπεί  ζε Αεκνηηθή Πηλαθνζήθε. 

 Ώξραία ηχκθαινο: ΐξίζθεηαη ζην ρσξηφ ηπκθαιία. ηελ αξραηφηεηα ήηαλ 

κηα κηθξή πφιε κεξηθψλ ρηιηάδσλ θαηνίθσλ κε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

καξηπξνχλ ηα λνκίζκαηα πνπ βξέζεθαλ. Οη θάηνηθνη αλαθέξνληαη απφ ηνλ κεξν λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Σξσηθφ Πφιεκν καδί κε ηνπο ππφινηπνπο Ώξθάδεο.   Εδξχζεθε 

γχξσ ζην 350 π.Υ. πεξίπνπ ζηελ ζέζε ελφο κηθξνχ νηθηζκνχ. Οη αλαθαθέο πνπ 

γίλνληαη ζην ρψξν ηεο Ώξραίαο ηπκθάινπ, απφ νκάδα Καλαδψλ αξραηνιφγσλ,  ζηε 

ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο, φηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ην επηηξέπεη θαη ζηνλ πεξηθξαγκέλν 

ρψξν ηνπ Φξάγθηθνπ κνλαζηεξηνχ ησλ Κηζθεξθηαλψλ (κνλή Γαξαθά ηνπ 1225 κ.Υ. 

ζηα Κηφληα, ρηηζκέλε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κηζθεξθηαλνχ κνλαρηθνχ ηάγκαηνο),  έρνπλ 

θέξεη ζην θσο εξείπηα ηεο αθξφπνιεο, ηεο θξήλεο, ηεο παιαίζηξαο, ηνπ 

βνπιεπηεξίνπ, ηνπ βσκνχ, ηεο αγνξάο θαη ελφο νηθηζηηθνχ ηζηνχ νξγαλσκέλνπ θαηά 

ην ηππνδάκεην ζχζηεκα θαη ηάθσλ.  ηελ αθξφπνιε ηεο ηπκθάινπ, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε ππεξπςσκέλν πιαηχ ιφθν απφ ζπκπαγή βξάρν, ζψδνληαη ηα ζεκέιηα 

ηζρπξνχ ηεηξάγσλνπ πχξγνπ ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Βθεί εληνπίζηεθε πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

απφ ζηδεξέληεο αηρκέο βειψλ, απφ πνιηνξθία ηεο πφιεο ηνλ 2ν αη. π.Υ. πηζαλφηαηα 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο εηζβνιήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνξηλζίαο θαη 

ηεο Ώξθαδίαο. ηελ αθξφπνιε ζψδεηαη Εεξφ ηεο Θεάο Ώζελάο  ην νπνίν αλήθεη ζηα 

Κιαζηθά ρξφληα θαη απνηειείηαη απφ ην λαφ, ην βσκφ, ηνλ πεξίβνιν θαη 

δεπηεξεχνπζεο εγθαηαζηάζεηο εληφο απηνχ. ηα θαηάινηπα ηνπ ηεξνχ βξέζεθαλ 

πνιιά αλαζήκαηα θαη ηκήκαηα αγαικάησλ ηνπ 5νπ αη. π.Υ. 

 Μνλή Γαξαθά: ΐξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Κηφληα ηεο θνηλφηεηαο ηπκθαιίαο. 

Υηίζηεθε πεξίπνπ ην 1225 κ.Υ. απφ κνλαρνχο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο εθθιεζίαο, κέιε 

ηνπ κνλαζηηθνχ ηάγκαηνο ησλ Κηζηεξηαθηαλψλ νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ θαη ζηελ 

Βιιάδα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνλαζηεξηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ απφ ηα εξείπηα 
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ηεο πζηεξνθιαζηθήο ηπκθάινπ.  Σν Μνλαζηήξη ιεηηνχξγεζε πεξίπνπ 50 ρξφληα θαη 

είλαη γλσζηφ σο αβαείν ηνπ  Γαξαθά.  Δ εθθιεζία αλαζθάθεθε ην 1928 απφ ηνλ Ώ. 

Οξιάλδν  θαη ην 1962 απφ ηνλ Β. ηίθα. Σν 1993 ε Ώξραηνινγηθή Τπεξεζία 

παξαρψξεζε άδεηα αλαζθαθψλ ηνπ ρψξνπ ζην Καλαδηθφ Ώξραηνινγηθφ Ελζηηηνχην. Ο 

δηάθνζκνο ηεο εθθιεζίαο κεηαθξάδεη ηε ιηηφηεηα αιιά θαη ηελ άςνγε ηερλνηξνπία 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ξσκατθά θηίζκαηα. Δ εθθιεζία ηεο κνλήο είλαη βαζηιηθή, ηξίθιηηε 

κε ππεξπςσκέλν ην κεζαίν θιίηνο, ζνινζθεπήο. Ο βφξεηνο εμσηεξηθφο ηνίρνο 

εληζρχεηαη κε αληεξίδεο, ελψ ζηε βνξεηαλαηνιηθή γσλία ηεο εμνρήο ηνπ λανχ ππάξρεη 

θσδσλνζηάζην (εηθ. 39 & 40). 

 

 

  Δηθφλα 39. Ώλαπαξάζηαζε ηεο Φξάγθηθεο εθθιεζίαο                  Δηθφλα 40. Ώπνκεηλάξηα κηαο άιιεο επνρήο 

  ηνπ Γαξαθά απφ ηνλ θαζεγεηή Ώλαζηάζην Οξιάλδν. 

                                                                          

 Ώδξηάλεην Τδξαγσγείν: ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο 

βξίζθεηαη ην Ρσκατθφ Τδξαγσγείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε γχξσ ζην 130 κ.Υ. απφ ηνλ 

απηνθξάηνξα Ώδξηαλφ γηα ηελ πδξνδφηεζε ηεο Κνξίλζνπ. Ξεθηλνχζε απφ ηηο πεγέο 

ηεο ηπκθαιίαο θαη θαηέιεγε ζηελ πφιε ηεο αξραίαο Κνξίλζνπ (εηθ. 41). Σν ζπλνιηθφ 

κήθνο ηνπ ήηαλ 85 ρικ. Ώπνζπκθνξίδεη σο ηηο κέξεο καο ηε ιίκλε ηεο ηπκθαιίαο θαη 

θάλεη επθνιφηεξε ηελ χδξεπζε ηνπ θάκπνπ ηεο ΐφραο. Καηάινηπά ηνπ ζψδνληαη 

θνληά ζην ρσξηφ „Ώγηνο ΐαζίιεο θαη ζηελ Ώξραία Νεκέα.  

 

Δηθφλα 41. Γηαδξνκή Αδξηάλεηνπ Υξαγσγείνπ 
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 Μνπζείν παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θαη πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο 

ζηε ζέζε θάια ηεο θνηλφηεηαο ηπκθαιίαο: Λεηηνπξγεί απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 2010. 

 Λανγξαθηθφ κνπζείν Λαχθαο «Γεψξγηνο Μήιηνο»: βξίζθεηαη ζηελ θνηλφηεηα  

Λαχθαο θαη ζηεγάδεηαη ζε έλα πέηξηλν θηίξην, ζην νπνίν ην 1930 είρε ιεηηνπξγήζεη ην 

κεηαβαηηθφ Βηξελνδηθείν ηεο ηπκθαιίαο. Σν Μνπζείν, δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

Ώδειθφηεηα Λαπθησηψλ θαη εθεί θαλείο ζα κπνξέζεη λα εηζρσξήζεη ζηνλ αγξνηηθφ 

πνιηηηζκφ ηνπ παξειζφληνο θαη λα κάζεη γηα ηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθε απφ ηνλ 

αζηηθφ θαη ηνλ ηερλνινγηθφ πνιηηηζκφ ηνπ παξφληνο. 

 Δ πεξηνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ ιφθσλ ζηε ζέζε «Πχξγνο Καιχβηα 

Γθνχξαο Κνξηλζίαο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηε ΛΓ' Βθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη 

Κιαζζηθψλ Ώξραηνηήησλ ηεο Κνξίλζνπ, σο αξραηνινγηθφο ρψξνο. Δ αθξφπνιε ηεο 

Ώξραίαο Φελενχ ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Καιχβηα (Ώξραία Φελεφο), 

ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο θελεαηηθήο πεδηάδαο πάλσ ζε έλαλ θσληθφ ιφθν πνπ ζήκεξα 

ιέγεηαη Κνπηξνπιφππξγνο ή Πχξγνο. Ώλαζθάθεθε αλάκεζα ζηα 1958-1961. 

Ώπνθαιχθζεθε λαφο αθηεξσκέλνο –ζχκθσλα κε ηηο επηγξαθέο- ζηνλ Ώζθιεπηφ, νη 

δηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη 10x6,10 κέηξα θαη νξζνγψλην βάζξν πάλσ ζην νπνίν 

βξέζεθαλ δχν πειψξηα καξκάξηλα πφδηα κε ζαλδάιηα κήθνπο 80 εθαη. ην θαζέλα, 

ελψ πίζσ απφ ην βάζξν βξέζεθε γπλαηθείν καξκάξηλν θεθάιη χςνπο 80 εθαη. κε 

νθζαικφ απφ αιάβαζηξν. Παξηζηάλνπλ ηνλ Ώζθιεπηφ θαη ηελ Τγεία θαη 

ρξνλνινγνχληαη ζηα 150 π.Υ. To 2007 ε αξραηνινγηθή ππεξεζία μεθηλά εθηεηακέλνπο 

θαζαξηζκνχο θαη κηθξέο δνθηκαζηηθέο ηνκέο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ζηε ζέζε 

Πχξγνο. Δ αλαζθαθηθή έξεπλα θαη νη εθηεηακέλεο εξγαζίεο απνςίισζεο έθεξαλ ζην 

θσο ηείρνο  πάρνπο 3,20κ. ην νπνίν εθηείλεηαη θαηά κήθνο φιεο ηεο βφξεηαο πιεπξάο 

ηεο αθξφπνιεο θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 220κ. πεξίπνπ (εηθ. 42). Ώπνθαιχθζεθαλ 

επίζεο θαη ηέζζεξηο εκηθπθιηθνί πχξγνη, πξνζαξηεκέλνη ζην ηείρνο, δηακέηξνπ 5,50κ. 

(Π1, Π2, Π3, Π5). Ο θαιχηεξα ζσδφκελνο πχξγνο, κε χςνο 4,5κ.,  εληνπίδεηαη ζην 

κέζν πεξίπνπ ηεο βφξεηαο θιηηχνο ηεο αθξφπνιεο. Σν αξρηθφ ηνπ χςνο ζα 

μεπεξλνχζε ηα 6κ. Έλαο αθφκα πχξγνο (εηθ.42 Π4) ήξζε ζην θσο, κε δηάκεηξν 6 κ. 

πεξίπνπ θαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο, έρεη ζρήκα ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ 

θχθινπ. 
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              Δηθφλα 42. Σείρνο απνθαιχθζεθε ζηελ αλαζθαθή ηεο αξραίαο Φελενχ. 

 

 πγρξφλσο, ζηελ θνξπθή ηνπ κεζαίνπ θαη ςειφηεξνπ ιφθνπ ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ιφθσλ ηεο αξραίαο Φελενχ, φπνπ θαη ε αθξφπνιε, ππάξρνπλ εξείπηα 

κεζαησληθνχ θηίζκαηνο, πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα αλήθνπλ ζε πχξγν. 

Υξνλνινγείηαη ην 1467. 

 Ο Παπζαλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηεγήζεψλ ηνπ πέξαζε θαη απφ ηνλ 

Φελεφ. Μαο πεξηγξάθεη ηα κλεκεία πνπ είδε θαη ζαχκαζε: ην λαφ ηεο Ώζελάο 

Σξηησλίαο, ηα αγάικαηα ηνπ Εππίνπ Πνζεηδψλνο θαη ηεο Ώξηέκηδνο Βπξχππαο, πάλσ 

ζηελ αθξφπνιε. Βπίζεο αλαθέξεη ην ηάδην πνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ αθξφπνιε, 

φπνπ γηλφληνπζαλ ηα „Eξκαία‟, αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ Βξκή, θαη επίζεο ηάθνη 

εξψσλ φπσο ηνπ Εθηθιή, ηνπ Εφιανπ, ηνπ Μπξηίινπ γηνπ ηνπ Βξκή θαη ηνπ Οηλνκάνπ 

ηνπ εληφρνπ ηνπ. 

 ηελ επηθξάηεηα ηνπ Φελενχ έρνπλ εληνπηζηεί θαη θαηαγξαθεί δηάθνξεο 

ζέζεηο κε ελδείμεηο χπαξμεο αξραηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Ώξραηνινγηθήο ππεξεζίαο γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή εξγαζία. Ώπνηεινχλ 

ειεγρφκελεο πεξηνρέο απφ ηε ΛΓ' Βθνξεία θαη πξφθεηηαη γηα ηηο ζέζεηο:  

α. Θέζε «Ξεξφιαθθαο» ζηελ θνηλφηεηα Παλνξάκαηνο.  

β. Θέζε «Ρντδέηα» ζηελ θνηλφηεηα Παλνξάκαηνο, φπνπ έρνπλ βξεζεί ιείςαλα 

ηεο αξρατθήο επνρήο, θαζψο θαη νηθηζηηθά θαηάινηπα ηεο ξσκατθήο επνρήο.  

γ. Θέζε «ΐνξξφο» ζηελ θνηλφηεηα Μεζηλνχ  

δ. Θέζε «Πχξγνο» ζηεσ θνηλφηεηα Μεζηλνχ, φπνπ έρνπλ βξεζεί ιείςαλα 

πχξγνπ ηεο θιαζηθήο ή ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ.  

ε. Θέζε «εληνχθη» ζηελ θνηλφηεηα Μνζηάο φπνπ έρεη βξεζεί ηάθνο κε 

ρξηζηηαληθά αξθνζφιηα (ιάξλαθα κε δηαθφζκεζε).  

ζη. Θέζε «Καηεβαζηέο» ζηελ θνηλφηεηα Μαηίνπ.  

Δ ΛΓ΄ Βθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Ώξραηνηήησλ είλαη Πεξηθεξεηαθή 
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Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε επίπεδν Αηεχζπλζεο, έρεη έδξα ηελ 

Κφξηλζν θαη αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζην Ννκφ Κνξηλζίαο. Δ αξκνδηφηεηά ηεο 

αλάγεηαη ζε φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη ηε θχιαμε ησλ 

αξραηνηήησλ, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ απνθάιπςε, ηε δηαηήξεζε, ηε 

ζπληήξεζε, ηελ αλάδεημε ησλ αξραηνηήησλ, θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζηα Μνπζεία, ηε 

κειέηε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε νηνπδήπνηε 

αξραηνινγηθνχ έξγνπ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο, αλαζηήισζεο, 

αλάδεημεο θαη δηακφξθσζεο ησλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ηνπ 

θπζηθνχ ή κε πεξηβάιινληφο ηνπο, εθηέιεζε φισλ ησλ αλσηέξσ έξγσλ κε 

απηεπηζηαζία θαη απνινγηζηηθά, ηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη δεκνζίεπζε ησλ 

αξραηνηήησλ, ηε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ Μνπζείσλ 

θαη ησλ πιινγψλ, ζηνλ ρψξν επζχλεο ηεο, πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, θαζψο θαη κε 

ηελ ελ γέλεη κέξηκλα εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

αξραηνηήησλ. Τπάγεηαη ζηε Γεληθή Αηεχζπλζε Ώξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο. 

Ώμηνζεκείσηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο, πνπ απνηεινχλ θαη θχξηα ζεκεία 

πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ, απνηεινχλ 3 λανί - κνλαζηήξηα:  

 Σν πξψην κνλαζηήξη ηεο πεξηνρήο ήηαλ ην ζεκεξηλφ «παιαηνκνλάζηεξν» 

βπδαληηλνχ ξπζκνχ πνπ ρηίζηεθε θαηά ην 14ν αηψλα, αιιά εγθαηαιείθζεθε αξγφηεξα, 

ηνλ 17ν αηψλα, φηαλ ε ιίκλε Φελενχ θαηέθιπζε νιφθιεξν ηνλ Φελεαηηθφ θάκπν, 

αλαγθάδνληαο ηνπο κνλαρνχο λα θχγνπλ γηα ςειφηεξα κέξε. (Έηζη ρηίζηεθε ην 1693 

ην Μνλαζηήξη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ).  

ήκεξα ην Παιαηνκνλάζηεξν ζηέθεηαη πάλσ ζε λεζίδα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ 

ηα λεξά ηεο ηερλεηήο ιίκλεο Αφμα (εηθ. 43) θαη γη' απηφ έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη σο ην 

«Πνληηθνλήζη ηεο Κνξηλζίαο». Σν 1991, γηα λα κε κέλεη αιεηηνχξγεην, αθηεξψζεθε 

απφ ηνλ Βπίζθνπν Κνξίλζνπ Παληειεήκνλα ζηε κλήκε ηνπ Ώγίνπ Φαλνπξίνπ πνπ 

γηνξηάδεη ζηηο 27 Ώπγνχζηνπ. χκθσλα κε ηελ 6ε Βθνξεία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο βπδαληηλφ κλεκείν. 
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           Δηθφλα  43. Σν «Παιαηνκνλάζηεξν» ηνπ Ώγ. Φαλνπξίνπ. 

 ε κηα απφ ηηο πιαγηέο ηνπ Υεικνχ, κε ζέα πξνο ηε ηερλεηή ιίκλε πληγκέλν 

απφ έλα ππθλφ δάζνο δξπψλ, ειάηεο θαη άιισλ δαζηθψλ δέληξσλ, είλαη θηηζκέλν ην 

Μνλαζηήξη ηνπ Ώε Γηψξγε ηνπ Φνληά (εηθ. 44) πνπ ηδξχζεθε ην 14ν αηψλα θαη 

απνηειεί βπδαληηλφ κλεκείν πνπ θεξχρζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο 6εο Βθνξίαο 

ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ. 

        

        Δηθφλα  44 . Δ Μνλή ηνπ Ώγ. Γεσξγίνπ. 

 

Σν κνλαζηήξη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Βπαλάζηαζεο απνηεινχζε ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή δχλακε ηεο Πεινπνλλήζνπ ράξε ζηηο δσξεέο πινχζησλ θαηνίθσλ. Δ 

Μνλή ρηίζηεθε γχξσ ζην 1890 θαη αλαθαηλίζηεθε ην 1754. Βίλαη ηξηψξνθε κε 

εζσηεξηθή απιή θαη είλαη ρηηζκέλε φιε απφ πέηξα. ην θέληξν ηεο απιήο ππάξρεη ε 

εθθιεζία ηνπ Ώγ. Γεσξγίνπ - ΐαζηιηθή κε ηξνχιν - κε ζπάληεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 18νπ 

αηψλα. Βίλαη ρσξηζκέλνο ζην λάξζεθα, ζηνλ θπξίσο λαφ, ζηνλ νπνίν θαλείο 

εηζέξρεηαη απφ ηξεηο ζχξεο θαη ζην Εεξφ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ν κεγάινο μχιηλνο 

πνιπέιαηνο κε εηθφλεο αγηνξείηηθεο ηερλνηξνπίαο θαη ην ζθαιηζηφ επηρξπζσκέλν 

ηέκπιν κε παξαζηάζεηο απφ ηελ Παιαηά Αηαζήθε. Μηα κηθξή ζθάια, ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ λανχ, πίζσ απφ ην λάξζεθα, αλεβάδεη ζε παηαξάθη φπνπ ιεηηνπξγνχζε 

ην θξπθφ ζρνιεηφ ηελ Σνπξθνθξαηία.  

 εκαληηθφ αμηνζέαην ζηα ρσξηά ηνπ Σαξζνχ απνηειεί ην κνλαζηήξη ηεο 
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Παλαγηάο ηνπ βξάρνπ (εηθ. 45), φπνπ είλαη ρηηζκέλν ην εθθιεζάθη ηεο Κνηκήζεσο ηεο 

Θενηφθνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα αμηφινγν κλεκείν ηεο βπδαληηλήο επνρήο, ην νπνίν έρεη 

θεξπρζεί δηαηεξεηέν.   

 

                 Δηθφλα   45. Δ Παλαγηά ηνπ βξάρνπ. 

 

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θάζηξνπ ηνπ Σαξζνχ, ν βξάρνο είλαη θάζεηνο, ην 

χςνο ηνπ είλαη 100 κ. θαη ην πιάηνο ηνπ 500 κ. Αέθα κέηξα απφ ηε βάζε ηνπ βξάρνπ, 

ζε κηα ζρηζκή ηνπ είλαη ρηηζκέλν ην εθθιεζάθη. Μηα πέηξηλε απφηνκε ζθάια νδεγεί 

ζηα ηξία κηθξά θιηκαθσηά ζε εκηθχθιην, δηαηαγκέλα ρσξίζκαηα ηνπ λανχ. Πεξλψληαο 

ζθπθηά απ' ηηο ρακειέο πφξηεο θηάλεη θαλείο ζηνλ ηξίην θχξην ρψξν ηνπ λανχ κε ην 

Εεξφ εκπξφο. ηελ άθξε ηνπ κέζα απφ ην ΐξάρν, ηξέρεη λεξφ.  

 Πην θάησ είλαη ην εθθιεζάθη ηεο Ώγίαο Σξηάδαο πνπ ρηίζηεθε ζ' αλάκλεζε 

εθείλνπ πνπ ήηαλ πάλσ ζην θάζηξν. ψδνληαη αθφκε ίρλε ηνπ θαη ε ζθαθηή κέζα ζην 

βξάρν πιάθα ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ Ώγία Σξάπεδα ηνπ λανχ. Πξφθεηηαη γηα 

βπδαληηλφ κλεκείν. ην λέν εθθιεζάθη έρεη γίλεη πεξηκάληξσζε θαη έρνπλ πξνζηεζεί 

θειηά. Πξφθεηηαη γηα εζπραζηήξην γπλαηθψλ. 

 ηελ Παιαηνρψξα ηνπ Κάησ Σαξζνχ, ππάξρεη ν Εεξφο Ναφο ησλ 

Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, πνπ έρεη θεξπρζεί απφ ηελ 6ε Βθνξεία ΐπδαληηλψλ 

Ώξραηνηήησλ, βπδαληηλφ κλεκείν.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ 6ε Βθνξεία ΐπδαληηλψλ 

Ώξραηνηήησλ, ππάξρνπλ θαη άιια βπδαληηλά κλεκεία φπσο ε εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ 

Νηθνιάνπ ζηε Μνζηά, ε Παλαγία ζην Αηαθφπε θνληά ζην Μάηη, φπνπ ρηίζηεθε πξηλ 40 

πεξίπνπ ρξφληα επεηδή βξέζεθε κέζα κηα παιηά εηθφλα, ην εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ 

Αεκεηξίνπ ζην θνηκεηήξην ηνπ Παλνξάκαηνο ηνπ 13νπ αηψλα, ε Ώγία Μαξίλα ζηελ 

πιαηεία ηνπ ηελνχ, ν Άγηνο Νηθφιανο ζην θνηκεηήξην ηνπ ρσξηνχ, ν Άγηνο 

Κσλζηαληίλνο ζηελ Ώξραία Φελεφ θαη ε νηθία Γθνχξα ζηνλ νηθηζκφ ηεο Γθνχξαο.  

  

  



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

165 

 

11..66..55..44    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΠΠννιιηηηηηηζζηηηηθθψψλλ  ΤΤππννδδννκκψψλλ 

Δ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αήκνπ 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 37. Ώμηνιφγεζε Πνιηηηζηηθψλ Τπνδνκψλ & Αξαζηεξηνηήησλ. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

                                         ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Πεξηνξηζκέλνη πφξνη γηα ηελ νξγάλσζε ή ηελ ελίζρπζε 
πεξηζζφηεξσλ εθδεθιψζεσλ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Αελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη ζπλερψο απμαλφκελεο 
αλάγθεο ζε ππνδνκέο. Έιιεηςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

                                        ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Αηνξγάλσζε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- πλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηεο Βιιάδαο  

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Σα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ 
αξηζκφ πξνζσπηθνχ  

  

  

11..66..66    ΑΑθθλληηττιισσμμόόςς    

11..66..66..11    ΤΤππννδδννκκέέοο  θθααηη  ΑΑζζιιεεηηηηθθέέοο  ΔΔγγθθααηηααζζηηάάζζεεηηοο 

Οη θπξηφηεξεο ππνδνκέο αζιεηηζκνχ βξίζθνληαη ζην Κηάην θαη αλήθνπλ ζην 

λνκηθφ πξφζσπν «Δ ΜΔΚΧΝΔ».  Τπάξρνπλ δχν γήπεδα αληηζθαίξηζεο (ηέληο) ζην 

Κηάην, ζην ΒΠΏΛ θαη ζην 2ν  Γεληθφ Λχθεην. Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

ζην δεκνηηθφ ζηάδην Κηάηνπ θαη αλαθνηλψζεθε ε θαηαζθεπή ζηαδίνπ νιπκπηαθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (θνληά ζην ζεκεξηλφ), φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή δχν γεπέδσλ 

ηέληο θαη ελφο  πνδνζθαίξνπ, κε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 1.399.454,79 επξψ κέζα 

απφ ην πξφγξακκα «ΦΕΛΟΑΔΜΟ ΕΕ».  Τπάξρνπλ αθφκα απφ έλα γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ ζηηο θνηλφηεηεο Κξπνλεξίνπ, Μπνδηθψλ, νπιίνπ, Λαιηψηε θαη Μεγάινπ 

ΐάιηνπ. Καηαγξάθνληαη αλάγθεο γηα δεκηνπξγία κηθξψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ζε φιεο 

ηηο θνηλφηεηεο ηνπ Αήκνπ κε αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ηα ζρνιεία.  

ηελ πεξηνρή ηεο ηπκθαιίαο, κε ηηο κηθξέο νχησο ή άιισο πιεζπζκηαθέο 

ζπγθεληξψζεηο είλαη δχζθνιε ε χπαξμε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Οη κφλεο εγθαηαζηάζεηο, πιελ ησλ πξναπιίσλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ ησλ Καιιηάλσλ, είλαη: 

- Γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζηελ θνηλφηεηα Ώζπξνθάκπνπ κε πιαζηηθφ 

ριννηάπεηα. 

- Γήπεδν κε πιαζηηθφ ηάπεηα ζηελ θνηλφηεηα Κεθαιαξίνπ. 

-Γήπεδν πνδνζθαίξνπ ρσκάηηλν ζηελ θνηλφηεηα Λαχθαο κε ζηνηρεηψδεο 

εγθαηαζηάζεηο.  

- Γήπεδν πνδνζθαίξνπ  ρσκάηηλν ζηελ θνηλφηεηα Καηζαξίνπ. 

- Γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ θνηλφηεηα Καζηαληάο 

ηε Α.Β. Φελενχ ππάξρνπλ δχν γήπεδα πνδνζθαίξνπ ζηνπο νηθηζκνχο 

Γθνχξαο θαη Ώξραίαο Φελενχ θαη δχν γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο ζηνπο νηθηζκνχο 

Παλνξάκαηνο θαη ηελνχ.  

1.6.6.2  Αζιεηηθνί χιινγνη θαη κηινη 

ην δήκν ηθπσλίσλ είλαη ελεξγνί νη παξαθάησ αζιεηηθνί ζχιινγνη θαη φκηινη: 

- Ώζιεηηθφο θαη Πνδνζθαηξηθφο χιινγνο Κηάηνπ «Δ Ώλαγέλλεζε», 

- Πνιηηηζηηθφο Ώζιεηηθφο χιινγνο «Άξαηνο» Ώξραίαο ηθπψλαο, 

- Γπκλαζηηθφο Πνδνζθαηξηθφο χιινγνο «Πέινπαο» Κηάηνπ, 

- Ώζιεηηθφο χιινγνο «Οξθέαο» Κηάηνπ, 

- Ναπηηθφο κηινο Κηάηνπ, 

- Εζηηνπιντθφο φκηινο Κηάηνπ, 

- Ώζιεηηθφο χιινγνο «Κεξαπλφο» Μεγάινπ ΐάιηνπ, 

- Ώζιεηηθφο χιινγνο «Ώεηφο» Κξπνλεξίνπ, 

- Ώζιεηηθφο χιινγνο Λαιηψηνπ «Βθχξα»,  

- Ώζιεηηθφο κηινο Νέσλ Κάησ Αηκεληνχ, «Δ Θχειια», 

- Ώζιεηηθφο φκηινο Καηζαξίνπ Κνξηλζίαο, 

- Ώζιεηηθφο κηινο Λαχθαο «Δ ηπκθαιίο», 

- Γπκλαζηηθφο Ώζιεηηθφο χιινγνο «Πακθελεαηηθφο». 

- Ώζιεηηθφο κηινο Ώζπξνθάκπνπ. 

 

  

11..77  Ανάλυση Αδυναμιών – Απειλών, Δυνατοτήτων – Ευκαιριών  

      και Κρίσιμων Ζητημάτων (Ανάλυση SWOT) του Δήμου  

  

11..77..11    ΑΑννάάλλυυσσηη  SSWWOOTT   

Δ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Αήκνπ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ν θνξέαο  
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(Αήκνο ηθπσλίσλ), φηαλ ν θνξέαο πξέπεη λα ιάβεη κηα απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο.  Πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο 

ιέμεηο: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (ζηα ειιεληθά: δπλαηά ζεκεία, 

αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο). Ώθνχ γίλεη απηφ, ε αλάιπζε SWOT βνεζά λα 

δηαπηζηψζνπκε εάλ απηέο νη πιεξνθνξίεο παξαπέκπνπλ ζε θάηη ην νπνίν κπνξεί λα 

βνεζήζεη ην αληηθείκελν λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (έλα δπλαηφ ζεκείν ή κία 

επθαηξία) ή εάλ παξαπέκπνπλ ζε θάπνην εκπφδην ην νπνίν πξέπεη λα μεπεξαζηεί ή 

λα ειαρηζηνπνηεζεί έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα 

(αδχλαην ζεκείν ή απεηιή).   

Καηά ηελ αλάιπζε SWOT κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα 

(Weaknesses) ζεκεία, νη επθαηξίεο (Opportunities) θαη απεηιέο (Threats) πνπ 

ππάξρνπλ. Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θνξέα θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηφο θαηέρεη (π.ρ. 

ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα, 

ηερλνγλσζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο 

επελδχζεηο, θιπ.). Ώληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα ηηο νπνίεο ν θνξέαο ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ 

(π.ρ. είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία 

ή/θαη εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο θαη παξνπζηάδνληαη αλά ζεκαηηθφ ηνκέα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία. 
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Πίλαθαο 38. Ώλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Απλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία. 

 
Θέκαηα Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο 
Αδπλακίεο & Απεηιέο Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Κξίζηκα Εεηήκαηα 
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Θέκα 1. Ρχπαλζε θαη 
Καζαξηφηεηα 

 

 Έιιεηςε δηθηχνπ απνρέηεπζεο ιπκάησλ 
ζηηο θνηλφηεηεο 

 Ρχπαλζε πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη 
εδαθψλ απφ ληηξηθά 

 Ώλάγθε αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ 

 Ώιιαγή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ 
Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ  

 Βθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο 

 Καηαζθεπή δηαδεκνηηθνχ εξγνζηαζίνπ 
αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο απνβιήησλ 

 Ώλάπηπμε ζπλείδεζεο ηνπ δεκφηε 

 Σνπηθφ ρέδην Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ 

 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ (ήδε 
πξαγκαηνπνηείηαη) 

 Αηαρείξηζε  - Αηαινγή απνβιήησλ ζηελ 
πεγή 

 
Θέκα 2. Φπζηθνί Πφξνη θαη 
Πεξηβάιινλ 

 Έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ εληφο ηνπ 
πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηνπ Κηάηνπ 

 Καηαζηξνθέο απφ ππξθαγηέο 

 Με ρσξνζεηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. 
παξαγσγηθέο κνλάδεο, μελψλεο θ.ι.π.) 

 Αεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ θαη 
αλαςπρήο  

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε θπζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ 

 Αηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ  

 Ώμηνπνίεζε Βπξσπατθψλ θαη 
Πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ 

 Ώγξνηνπξηζκφο 

 Τπνβάζκηζε θπζηθνχ πινχηνπ απφ 
αλζξσπνγελή αίηηα (ππξθαγηέο, 
θαηαπαηήζεηο θ.α) 

 Ώλαβάζκηζε ππξαζθάιεηαο 

 Παξάλνκε εθκεηάιιεπζε αδξαλψλ 
πιηθψλ ζε πνηάκηα ζπζηήκαηα 

 Αηαρείξηζε βνζθνηφπσλ 

 
Θέκα 3. Παξαιηαθή Γψλε  Ρχπαλζε Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ 

 πγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο ιφγσ 
άλαξρεο δφκεζεο 

 Βπηβάξπλζε ιφγσ θπθινθνξηαθήο 
ζπκθφξεζεο  

 Ώλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

 αθήο θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο  

 Ώλαβάζκηζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη 
αμηνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 
ηνπ  ιηκέλα θαη αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ 
Κηάηνπ (ήδε πξαγκαηνπνηείηαη) 

 
Θέκα 4. ΐειηίσζε ηεο 
Πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ 
Τπνδνκψλ 

 Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε εληφο αζηηθνχ 
θαη εμσαζηηθνχ ηζηνχ  

 Τπεξαζηηθή ζπγθνηλσλία Α.Β. Φελενχ κε 
ηθαλνπνηεηηθή 

 Οδηθφ δίθηπν Α.Β. Φελενχ ζε ζρεηηθά 
θαιή θαηάζηαζε 

 Αηαπιάηπλζε επαξρηαθψλ νδηθψλ 
αμφλσλ θαη επηζθεπή πθηζηάκελνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ 

 Αηάλνημε θαη θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ 

 πληήξεζε/επηζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ 

 ΐειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ 
θαη πεδψλ ζην Αήκν (ήδε έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί παξεκβάζεηο θαη 
έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη άιιεο) 

 Βπθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο εκηνξεηλέο 
θαη νξεηλέο πεξηνρέο 

 πλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 
Βλφηεηα Κνξηλζίαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ 

 Ώμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ 
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Θέκαηα Σνπηθήο 
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Θέκα 1. Κνηλσλία  

 
 

 Έιιεηςε επαξθψλ ππνδνκψλ  

 Μηθξήο θιίκαθαο ζπλεξγαζίεο κε 
αληίζηνηρνπο θνξείο 

 Πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ησλ 
ππνδνκψλ 

 Κάιπςε ησλ απμαλφκελσλ 
αλαγθψλ 

 
Θέκα 2. Βθπαίδεπζε  Παιαηφηεηα κεξηθψλ θηηξίσλ 

 Βιιηπήο πξφζβαζε ζηηο 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

 Πξαγκαηνπνηείηαη αλαθαίληζε 
παιαηψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

 Ώμηνπνίεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ  γηα 
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθζέζεηο 
θιπ. (ήδε γίλεηαη) 

 Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε-
εθδξνκέο (πινχζηα ρισξίδα θαη 
παλίδα, κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα) 

 ΐειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ 
ππνδνκψλ 

 πλεξγαζία κε θνηλσληθνχο, 
πνιηηηζηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο 
θνξείο θαη ζπιιφγνπο γηα ηελ 
ελεκέξσζε, αγσγή θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ ζε 
ζέκαηα θνηλσληθά, πνιηηηζκνχ θαη 
πεξηβάιινληνο 

 

 
Θέκα 3. Πνιηηηζκφο  Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 Πεξηνξηζκέλε πξνβνιή θαη 
δηαθήκηζε ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 
ηεο πεξηνρήο 

 Ώπνπζία πνιχ κεγάισλ πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

 Μεγάιε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζε 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα 
θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα 

 Όπαξμε ζεκαληηθψλ κλεκείσλ ζην 
Αήκν 

 Ώλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ζπειαίσλ 

 Ώλαιπηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο  

 πλεξγαζία θνξέσλ 

 
Θέκα 4. Ώζιεηηζκφο   Με απφιπηε επάξθεηα ππνδνκψλ 

αζιεηηζκνχ  

 ρη πιήξεο ζπλεξγαζία κε θνξείο 
ηνπ αζιεηηζκνχ 

 Θέκαηα νξγάλσζεο 

 Ώλάγθε αλαθαίληζεο ησλ αζιεηηθψλ 
ρψξσλ 

 Ώμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 
γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

 Αηνξγάλσζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ 
ζε ζπλεξγαζία κε αζιεηηθνχο 
ζπιιφγνπο  

 Βπέθηαζε αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ φπνπ απαηηείηαη 

 Ώλαβάζκηζε αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηηο  θνηλφηεηεο 

 πλεξγαζία θνξέσλ 



 ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

170 

 

 

 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν θαη αμηνινγείηαη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ Αήκνπ (Αηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ) θαζψο θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. Σφζν ε πεξηγξαθή φζν θαη ε αμηνιφγεζε πεξηιακβάλνπλ 

ιεηηνπξγηθά, νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα θάζε Αηεχζπλζε θαη Ννκηθφ 

Πξφζσπν. Παξάιιεια, εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα εζσηεξηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ επφκελε ηξηεηία. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη: 

 Δ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ Αήκνπ 

 Οη ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ 

 Σα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αήκνπ 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Δ δεκνηηθή πεξηνπζία (θηίξηα, εθηάζεηο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή) 

 Δ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν εληνπηζκφο θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. 

 

22..11    ΕΕσσωωττεερριικκήή  ΟΟρργγάάννωωσσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    

ηε λέα δηνηθεηηθή δνκή ησλ «Καιιηθξαηηθψλ» Αήκσλ θπξίαξρν ξφιν παίδεη ν 

Οξγαληζκφο Βζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ (Ο.Β.Τ.). Καζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε ζχληαμε 

ηνπ Ο.Β.Τ. ηνπ Αήκνπ έρεη ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, απφ ην νπνίν εμαξηψληαη ηα 

ηαθηηθά έζνδα θαη επνκέλσο ν αξηζκφο πξνζσπηθνχ. 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ βάζεη πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο, αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ 

κηθξψλ πξνο κεζαίσλ Αήκσλ (πιεζπζκνί κεηαμχ 10.001 - 30.000 θαηνίθσλ), φπνπ 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Σα θχξηα δεηήκαηα ζηε ζχληαμε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ δήκσλ, φπσο είλαη ν δήκνο ηθπσλίσλ, είλαη: 

- ε ζπγθξφηεζε θεληξηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ άζθεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

λέσλ αξκνδηνηήησλ (Πνιενδνκία, Κνηλσληθή Πξφλνηα, Αεκφζηα Τγεία, Γεσξγία – 

Κηελνηξνθία, Ώιηεία, Βθπαίδεπζε θ.α.), 

- ε απνθέληξσζε νξηζκέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

Δ λέα νξγάλσζε ηνπ Αήκνπ πξνβιέπεη θεληξηθέο ππεξεζίεο ζηελ έδξα ηνπ 

 

ΚΕΥ. 2.  ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ  ΚΑΙ  ΣΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ Ω 

ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
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Αήκνπ θαη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζηηο έδξεο ησλ πξψελ Αήκσλ, δειαδή ζηηο 

Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. 

ΐάζεη ηνπ λφκνπ 3852/2010 ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο (Άξζξν 97), ζην 

Αήκν ζπκπεξηιακβάλνληαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

 Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο 

 Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

 Σερληθή Τπεξεζία 

 Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ 

 Αηαθάλεηαο 

 Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

 Αηνίθεζεο – Αηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Άζθεζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Εζφηεηαο ησλ Φχισλ 

 Πεξηβάιινληνο – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Ώζιεηηζκνχ, Νέαο Γεληάο θαη 

 Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο θαη Ώιηείαο.  

Γηα ηελ άζθεζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ απαηηήζεθε ε αλάζεζε νξηζκέλσλ 

λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πθηζηάκελεο ππεξεζίεο αιιά θαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

22..11..11    ΔΔιιάάρρθθρρωωσσηη  ΚΚεεννττρριικκώώνν  ΤΤππηηρρεεσσιιώώνν    

Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Αήκνπ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο 

ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ: 

 Τπεξεζίεο ππαγφκελεο απεπζείαο ζην Αήκαξρν. 

 Βπηηειηθέο ππεξεζίεο, κε αξκνδηφηεηεο ηελ παξνρή επηηειηθήο ππνζηήξημεο 

ζηα πνιηηηθά φξγαλα θαη ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, δει. επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

θαη πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ.  

 Τπεξεζίεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο (θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή), ζηε 

κεηαπνίεζε θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (εκπφξην, ηνπξηζκφο) θαζψο θαη ζηελ 

πξναγσγή ηεο απαζρφιεζεο. 

 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο, κε αξκνδηφηεηεο ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο.  

 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, κε 

αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηνπ 
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πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. 

 Τπεξεζίεο πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο, κε αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο. 

Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο (πίλαθαο 39) : 

 

Πίλαθαο 39. Κεληξηθέο ππεξεζίεο θαη δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Τπεξεζίεο Τπαγφκελεο 
Απεπζείαο ζην Γήκαξρν 

 

- Γεληθφο Γξακκαηέαο 

- Εδηαίηεξν Γξαθείν Αεκάξρνπ 

- Ώπηνηειέο Γξαθείν Βπηθνηλσλίαο θαη Αεκνζίσλ ρέζεσλ 

- Ννκηθή Τπεξεζία 

- Ώπηνηειέο Γξαθείν Αηαθάλεηαο 

- Ώπηνηειέο Γξαθείν Αηνηθεηηθήο ΐνήζεηαο 

 

Δπηηειηθέο  
Τπεξεζίεο 

 

- Ώπηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο  

Τπεξεζίεο Σνπηθήο 
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

- Ώπηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο 

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο – 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & 
Αζιεηηζκνχ 

- Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

- Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

- Αηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  

Τπεξεζίεο 
Πεξηβάιινληνο & 
Πνηφηεηαο Εσήο 

- Αηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο 

Απνθεληξσκέλεο 
Τπεξεζίεο 

 

- Γξαθείν Κ.Β.Π. 

- Γξαθείν - πληήξεζεο Τπνδνκψλ - Σερληθψλ & 

Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ 

- Γξαθείν Αηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη Βμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

- Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

- Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

- Γξαθείν Καζαξηφηεηαο θαη Ώλαθχθισζεο 

- Γξαθείν Ώγξνηηθψλ ζεκάησλ 
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22..11..22    ΔΔιιάάρρθθρρωωσσηη  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννωωνν  ΤΤππηηρρεεσσιιώώνν    

Οη απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ Αήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα 

ησλ Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ, εμππεξεηνχλ ηηο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο Αηεπζχλζεηο 

ή Σκήκαηα ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ. 

Οη ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ έρνπλ σο 

εμήο: 

- Γξαθείν ΚΒΠ. 

- Γξαθείν - πληήξεζεο Τπνδνκψλ - Σερληθψλ & Διεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ  

- Γξαθείν Αηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη Βμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

- Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

- Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

- Γξαθείν Καζαξηφηεηαο θαη Ώλαθχθισζεο 

- Γξαθείν Ώγξνηηθψλ ζεκάησλ 

 

 

22..11..33    ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ––  ΕΕπποοππττεείίαα  ––  υυννττοοννιισσμμόόςς    

Ο Αήκνο δηνηθείηαη απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Βπηηξνπή, 

ηελ Βπηηξνπή Πνηφηεηαο Γσήο, ηελ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή θαη ην Αήκαξρν. Οη 

αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ξγαλα Αηνίθεζεο ησλ  θνηλνηήησλ ηνπ Αήκνπ είλαη ην πκβνχιην θαη ν 

Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ή ν εθπξφζσπνο ηεο  Κνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ γηα 

θνηλφηεηεο κέρξη ηξηαθφζηνπο (300) θαηνίθνπο. 

Ο Αήκαξρνο ππνζηεξίδεηαη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα, ν νπνίνο πινπνηεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Αήκαξρνο κε 

απφθαζή ηνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ ηδίσο ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε 

απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Αήκνπ. 

Σν Αήκαξρν επηθνπξνχλ νη Ώληηδήκαξρνη πνπ νξίδεη ν Αήκαξρνο θαη ζηνπο 

νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ‟ χιε (π.ρ. άζθεζε επνπηείαο 

ζπγθεθξηκέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ) θαη θαηά ηφπν (επνπηεία απνθεληξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο Αεκνηηθέο Βλφηεηεο). 

Οη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζηηο έδξεο ησλ Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ 

επνπηεχνληαη ζπλνιηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν Ώληηδήκαξρν. Κάζε απνθεληξσκέλε 
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ππεξεζία ππάγεηαη δηνηθεηηθά θαη αθνινπζεί θαηά ηελ άζθεζε ησλ ζεακαηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο αληίζηνηρεο ππεξθείκελεο 

ζεκαηηθήο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (π.ρ. ην απνθεληξσκέλν Γξαθείν Αηνηθεηηθψλ 

Θεκάησλ δηνηθείηαη θαη αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ε θεληξηθή 

Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ / Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). 

ιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

εθαξκνγήο σλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ θαη 

γεληθά ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Αήκνπ. 

ιεο νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα Ώπνθεληξσκέλα 

Γξαθεία Αηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη Βμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε πξνθεηκέλνπ απηά (α) λα 

ελεκεξψλνπλ θαη λα πιεξνθνξνχλ ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο, (β) λα παξαιακβάλνπλ αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ 

ηνπο απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη λα δηαβηβάδνπλ πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο δεκνηηθή ππεξεζία 

θαη (γ) λα παξαιακβάλνπλ απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα 

πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο 

πνιίηεο. 

Ο Αήκαξρνο δχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά 

πκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα 

κε νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ. Παξάιιεια, θαη γηα 

ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Αήκνπ, είλαη 

δπλαηφο ν νξηζκφο, κε απφθαζε Αεκάξρνπ: 

- Μφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 

γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

Αήκνπ. 

- Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

- πληνληζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ κε αμηνπνίεζε 

πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 

- Τπαιιήισλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 

αιιεινεμάξηεζε. 
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22..11..44    ΟΟρργγααννόόγγρρααμμμμαα  ΟΟ..ΕΕ..ΤΤ..  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    

ΐάζεη ηεο λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Αήκνπ κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

θαηαξηίζηεθε ν Ο.Β.Τ. ηνπ Αήκνπ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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Γηάγξακκα 2. Οξγαλφγξακκα Ο.Β.Τ. ηνπ Α. ηθπσλίσλ 
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22..22    ΤΤππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    

22..22..11    ΤΤππηηρρεεσσίίεεςς  ΤΤππααγγόόμμεεννεεςς  ΑΑππεευυθθεείίααςς  σσττοο  ΔΔήήμμααρρχχοο    

 

Γηάγξακκα 3. Αηάξζξσζε Τπεξεζηψλ ππαγφκελεο απεπζείαο ζην Αήκαξρν. 

 

22..22..11..11    ΓΓεελληηθθφφοο  ΓΓξξαακκκκααηηέέααοο  

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνζηεξίδεη ην Αήκαξρν ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα 

πινπνηψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Αήκαξρνο κε απφθαζή ηνπ. Οη 

αξκνδηφηεηεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζην ζπληνληζκφ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα 

ηνπ Αήκνπ. Βηδηθφηεξα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο : 

1. Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο πξντζηακέλνπο. 

2. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ 

πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο 

Βπηηξνπήο, ηεο Βπηηξνπήο Πνηφηεηαο Γσήο θαη ηεο Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο 
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ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε απηά, θαζψο θαη λα ηα 

ππνζηεξίδεη ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ 

Πξφεδξφ ηνπο. 

3. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Βπηηξνπήο, ηεο Βπηηξνπήο Πνηφηεηαο Γσήο θαη ηεο 

Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Γεληθφ Αηεπζπληή. 

4. πκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη 

ησλ Βηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Αξάζεο ηνπ Αήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Αήκνπ. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο 

ηνπ Αήκνπ ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή. 

6. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Αήκν θαη κεξηκλά γηα 

ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ, ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ 

Αήκνπ. 

7. Αχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά πκβνχιηα 

ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα κε 

νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ. 

8. Παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Αήκνπ θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δηνηθήζεηο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αήκνπ. 

Τπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ κε ή ρσξίο απνδνρέο θαη 

κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Αήκνπ. 

9. Τπνγξάθεη έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν 

Αήκαξρνο. 

 

22..22..11..22    ΑΑππηηννηηεειιέέοο  ΓΓξξααθθεείίνν  ΓΓεεκκάάξξρρννππ  

Σν Γξαθείν Αεκάξρνπ παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε πξνο ηνλ Αήκαξρν θαη ηδίσο: 

1. Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Αεκάξρνπ. 

2. Αηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ Αεκάξρνπ 

θαη ηεξεί ην πξσηφθνιιν θαη ην αξρείν απηήο. 
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3. Σεξεί αξρείν ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Αήκνπ πξνο ρξήζε ηνπ 

Αεκάξρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Αεκάξρνπ. 

4. Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο 

θαηέρνληεο ζέζεηο Βηδηθψλ πκβνχισλ ή Βηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Βπηζηεκνληθψλ 

πλεξγαηψλ. 

 

22..22..11..33    ΑΑππηηννηηεειιέέοο  ΓΓξξααθθεείίνν  ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  θθααηη  ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  ρρέέζζεεσσλλ  

1. ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Αήκνπ θαη αληίζηνηρα ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη θαη 

πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο απηήο πνιηηηθήο. 

2. Οξγαλψλεη θαη πινπνηεί θάζε είδνπο εθδειψζεηο ηνπ Αήκνπ (ζπλέδξηα, 

ζπλειεχζεηο, ενξηέο θ.ι.π., θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν Αήκνο. 

3. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ 

γηα ηηο επηδηψμεηο, ζηφρνπο θαη ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ κε γεληθφ ζηφρν ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

4. Παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηα δεκνζηεχκαηα, (έληππα θαη ειεθηξνληθά), 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αήκνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ. Σεξεί αξρείν ησλ δεκνζηεχζεσλ θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ Αήκνπ. 

5. Αηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ Αήκνπ κε ηνλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν ηχπν θαη 

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηκειείηαη ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ησλ δειηίσλ 

ηχπνπ ηνπ Αήκνπ. 

6. Βπηκειείηαη ησλ ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ ή εθπνκπψλ ηνπ Αήκνπ ζηα 

ΜΜΒ. 

 

22..22..11..44    ΑΑππηηννηηεειιέέοο  ΓΓξξααθθεείίνν  ΝΝννκκηηθθήήοο  ΤΤππννζζηηήήξξηημμεεοο  

Δ Ννκηθή Τπεξεζία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηξεηά φξγαλα ηνπ 

Αήκνπ θαη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ / ζηφρσλ / 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Αήκνπ. Βηδηθφηεξα ε Τπεξεζία:  

1. Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπ Αήκνπ (Αεκνηηθφ πκβνχιην, Βπηηξνπέο, Αήκαξρνο θ.ι.π.) 

δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν ησλ πξάμεσλ ηνπ Αήκνπ. 
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2. Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο επί κέξνπο 

ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ, θαζψο θαη ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ 

Αήκνπ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ λνκφηππνπ ησλ δξάζεσλ ηνπο. 

3. Βπεμεξγάδεηαη θαη γλσκνδνηεί γηα πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 

αθνξνχλ ην Αήκν. 

4. Βπεμεξγάδεηαη θαη ειέγρεη λνκηθά φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Αήκνο 

κε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 

5. Βθπξνζσπεί ηνλ Αήκν ζε λνκηθέο ππνζέζεηο εληφο θαη εθηφο ησλ 

Αηθαζηεξίσλ θαη ησλ Αηνηθεηηθψλ Ώξρψλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Αήκνπ. 

6. Παξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη 

επηθαηξνπνηεί αξρείν κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ 

ην Αήκν. 

7. Σεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 

 

22..22..11..55    ΑΑππηηννηηεειιέέοο  ΓΓξξααθθεείίνν  ΓΓηηααθθάάλλεεηηααοο  

Σν Ώπηνηειέο Γξαθείν Αηαθάλεηαο πνπ είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηηο θάζε είδνπο ζρέζεηο ηνπ Αήκνπ πξνο ηξίηνπο. Βηδηθφηεξα ην Γξαθείν 

Αηαθάλεηαο: 

1. ρεδηάδεη, ελεκεξψλεη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ 

εθαξκνγή θάζε είδνπο δηαδηθαζίαο θαη ελέξγεηαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ δήκνπ πξνο ηξίηνπο. Πξνο ηνχην ρξεζηκνπνηεί θάζε πξφζθνξν κέζν 

θαη θπξίσο ηηο θαηάιιειεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ), ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ΣΠΒ ηνπ Αήκνπ. 

2. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφζβαζεο απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν ηξίην ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ 

Αήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα 

κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

3. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ θαη θάζε ηξίηνπ 

ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο παξνρήο απφ ην Αήκν ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο. 

4. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα αλάζεζεο απφ ην 

Αήκν ηεο εθηέιεζεο έξγσλ θαη ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. 
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5. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα θάζε είδνπο 

πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν Αήκνο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο δεκφηεο 

θαη κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

6. Τπνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο θαη παξάπνλα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπο 

ελεκεξψλεη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μεξηκλά επίζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε ηα 

απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα. 

7. Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ εθπιήξσζε ζηφρσλ, νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ 

πνπ αλαιακβάλεη θαη πξνσζεί ν Αήκνο. 

ρεδηάδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ εμέιημε 

θαη πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηνπο.  

8. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε, ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή: 

(α) Υάξηαο Αηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, 

(β) Οδεγνχ ηνπ Αεκφηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ, 

(γ) Καλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη Καλνληζκνχ Αηαβνχιεπζεο. 

9. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε κεηξψνπ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο ν Αήκνο 

πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 

10. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα απνθάζεηο θαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Αήκν. 

11. Λεηηνπξγεί ηειεθσληθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ κε ην Αήκν γηα ηελ 

ππνδνρή παξαπφλσλ ή παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 

22..22..11..66    ΑΑππηηννηηεειιέέοο  ΓΓξξααθθεείίνν  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθήήοο  ΒΒννήήζζεεηηααοο  

Σν Γξαθείν Αηνηθεηηθήο ΐνήζεηαο είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο 

βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο ή ζηα Κέληξα Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΒΠ). Βηδηθφηεξα ην Γξαθείν: 

1. ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ δεκνηψλ πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο ή ζηα ΚΒΠ θαη ρξεηάδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο επηκέξνπο 

ππεξεζίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. 

2. Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηθηχσλ 

εζεινληψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ γηα ηελ 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

182 

 

εθηέιεζε ησλ δνζνιεςηψλ ηνπο κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ΚΒΠ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο. 

3. Αέρεηαη αηηήκαηα ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη κεξηκλά γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηφζνλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γξαθείνπ φζν θαη ησλ δηθηχσλ εζεινληψλ. 

4. πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ΚΒΠ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ. 

 

22..22..11..77    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  ΤΤππααγγννκκέέλλσσλλ  ΑΑππεεππζζεείίααοο  ζζηηνν  ΓΓήήκκααξξρρνν  

 

Πίλαθαο 40. Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ ππαγφκελεο απεπζείαο ζην Αήκαξρν. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Με εμνηθείσζε ππεξεζηψλ κε ην λέν κνληέιν δηνίθεζεο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- Αελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη ζπλερψο απμαλφκελεο 
αλάγθεο ζε ππνδνκέο 

 

- Έιιεηςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλεπάξθεηα ρψξνπ, 
πεπαιαησκέλνο εμνπιηζκφο 

 
 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Ώπνηειεζκαηηθφηεξνο ζπληνληζκφο Αήκνπ κε ηελ χπαξμε 
Γεληθνχ Γξακκαηέα 

 

- Αηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ Αήκνπ πξνο ηξίηνπο 
 

- Ννκηθή ππνζηήξημε ππαιιήισλ ηνπ Αήκνπ 
 

- Εθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα / εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ: 
Σν πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ 
Αεκνηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ 

 

- Όπαξμε ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ 
- Βθαξκνγή Βζληθνχ Αεκνηνινγίνπ – Λεμηαξρείνπ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Ώλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηα Κ.Β.Π. γηα ηελ θαιχηεξε θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

-  Βκπεηξία πξνζσπηθνχ ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα 
νξγάλσζεο Αήκνπ 

-  Δ πιηθνηερληθή ππνδνκή θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή 
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22..22..22    ΕΕππιιττεελλιικκέέςς  ΤΤππηηρρεεσσίίεεςς  

                              

  Γηάγξακκα 4. Αηάξζξσζε Βπηηειηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

22..22..22..11    ΑΑππηηννηηεειιέέοο  ΣΣκκήήκκαα  ΠΠξξννγγξξαακκκκααηηηηζζκκννχχ,,  ΟΟξξγγάάλλσσζζεεοο  θθααηη  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο  
              

Σν Ώπηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Αήκνπ είλαη αξκφδην γηα:  

- ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ Αήκνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ Βηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Αξάζεο,  

- ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ θαηά ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Αήκνπ ππφ ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ θάζε είδνπο ππεξεζηψλ.  

- ηε δηαζθάιηζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο ηνπηθέο 

πνιηηηθέο.  

- ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ΣΠΒ ηνπ Αήκνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επζχλεο εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Β. 

(Κνκβηθφ εκείν Βπαθήο) ηνπ Αήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη. 
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Γηάγξακκα 5. Αηάξζξσζε Tκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

 

Σν Ώπηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

απνηειείηαη απφ δχν γξαθεία (δηάγξακκα 5): (α) ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Ώλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο κε αξκνδηφηεηεο:  

- κειεηψλ θαη έξεπλαο (π.ρ. ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη, ηεθκεξηψλεη θαη 

ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη άιια 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Αήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ),  

- ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ (π.ρ. κειεηά, ζρεδηάδεη θαη 

εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Αήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο),  

- απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο (π.ρ. εληνπίδεη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο 

απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ζε 

άιιεο ππεξεζίεο. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αμηνινγεί 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο),  

- πνηφηεηαο θαη νξγάλσζεο (π.ρ. κεξηκλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ επί κέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ Αήκνπ) θαη  

(β) ην Γξαθείν Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) κε 

αξκνδηφηεηεο: 

- ζηξαηεγηθήο θαη κειεηψλ ΣΠΒ (π.ρ. δηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ Αήκνπ ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε, επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) θαη ηα δεηήκαηα ηεο 

Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, κεξηκλά γηα ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΒ κε ηελ αμηνπνίεζε θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηξίησλ),  
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- δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ΣΠΒ (π.ρ. ζρεδηάδεη, εγθαζηζηά θαη παξέρεη 

ππεξεζίεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ηζηνζειίδσλ θαιχπηνληαο ηηο 

ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Αήκνπ, παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ηεξνχληαη ζηα ζπζηήκαηα ΣΠΒ ηνπ Αήκνπ, δηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηηο εθαξκνγέο 

θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζρεδηάδεη θαη εγθαζηζηά ν Αήκνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ),  

- δηαρείξηζεο εμνπιηζκνχ ΣΠΒ (π.ρ. πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ ζε αλαβάζκηζε θαη εηζεγείηαη ηα αλαγθαία 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ, 

κεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαιαβήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ 

εμνπιηζκνχ ΣΠΒ),  

- ππνζηήξημεο ηεο εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Β. (Κνκβηθφ εκείν 

Βπαθήο) ηνπ Αήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 / 2010 (ΦΒΚ Ώ΄ 

166). 

        

22..22..22..22    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΔΔππηηηηεειιηηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  

 

Πίλαθαο 41. Ώμηνιφγεζε Βπηηειηθψλ Τπεξεζηψλ. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- Έιιεηςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο 
θαη Πξνγξακκαηηζκνχ 

- Ώλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Τπνζηήξημε ηνπ ΚΟ..Β. 
- Ώλάπηπμε Μειεηψλ θαη Έξεπλαο 
- Ώμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- πλεξγαζία κε θνξείο άιισλ Αήκσλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο 
ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

 

 

22..22..33    ΤΤππηηρρεεσσίίεεςς  ΣΣοοππιικκήήςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  

     22..22..33..11    ΑΑππηηννηηεειιέέοο  ΣΣκκήήκκαα  ΣΣννππηηθθήήοο  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο  

Σν Ώπηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο είλαη αξκφδην γηα:  

- ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο θαη ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ,  

- ηελ ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ κεζφδσλ 

εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ,  
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- ηελ παξαθνινχζεζε, αδεηνδφηεζε θαη επνπηεία ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ,  

- ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή,  

- ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη  

- ηελ εθαξκνγή ελεξγεηψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

ην Σκήκα ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νη αληίζηνηρεο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ησλ γξαθείσλ ησλ επηκέξνπο δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηπκθαιίαο θαη 

Φελενχ. 

  

Γηάγξακκα 6. Αηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο 

 

Σν Ώπηνηειέο Σκήκα απνηειείηαη απφ ηξία Γξαθεία (δηάγξακκα  6)  :  

- ην Γξαθείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο, Γεσξγηθήο – Κηελνηξνθηθήο Παξαγσγήο 

θαη Ώιηείαο κε αξκνδηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο, Φπηηθήο, Γσηθήο 

Παξαγσγήο θαη Ώιηείαο, 

- ην Γξαθείν Ώδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Βκπνξηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ κε 

αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή 

θαη ρνξήγεζεο αδεηψλ εκπνξηθψλ θαη γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

- ην Γξαθείν Ώπαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα 

απαζρφιεζεο (φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε εηζήγεζε θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ κε ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο 
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αλέξγνπο θαη ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο) 

θαζψο θαη ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ (φπσο ε ηήξεζε κεηξψσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, ε 

ζρεδίαζε θαη εηζήγεζε πξνγξακκάησλ δξάζεσλ παξέκβαζεο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ε κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ 

εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο / πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο, 

ε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο / πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο). 

 

22..22..33..22    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  ΣΣννππηηθθήήοο  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο  

 

Πίλαθαο 42. Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Ώλάγθε αλαδηάξζξσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πξσηνγελνχο 
ηνκέα 

 

- Ώλάγθε αλάπηπμεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη 
εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- πλεξγαζίεο κε θνξείο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
- Ώμηνπνίεζε θαη πινπνίεζε έξγσλ κέζσ ΑΕΣ  

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Έιιεηςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο 
θαη Αηνηθεηηθψλ 

 

- Ώλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή Γξαθείνπ Ώγξνηηθήο 
Ώλάπηπμεο (ρψξνο ζηέγαζεο, ππνινγηζηέο θ.α.) 

 
- Κάιπςε αλαγθψλ κε παξάιιεια θαζήθνληα 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Ώμηνπνίεζε Αήκνπ Σνπξηζηηθά κέζσ πξνγξακκάησλ 
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη αλαβάζκηζεο ππεξεζηψλ 

 

- Πξνζηαζία θαηαλαισηή κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
κεραληζκψλ ελεκέξσζήο ηνπ 

 

- Ώλάπηπμε Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, Ώιηείαο 
 

- ΐειηίσζε πνηφηεηαο δσήο θαηνίθσλ κε ηε ξχζκηζε 
ζεκάησλ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

- Βλίζρπζε Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Βπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο 
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Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- πλεξγαζία κε αγξφηεο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο 
 

- πλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηε κειέηε θαη 
εθηέιεζε έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, 
πνπ αθνξνχλ ζηε γεσξγία (αγξνηηθή νδνπνηία θ.α.) 

 

- πλεξγαζία κε ηε Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα 
ηελ πξφζιεςε Τδξνλνκέσλ 

 

- πλεξγαζία κε ηε Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα 
ηε βεβαίσζε ησλ ηειψλ άξδεπζεο 

 

- πλεξγαζία κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο αγξνηηθήο θαη 
θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο 

 

- πλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Αεκφζηαο Τγείαο γηα ηα 
λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαη ζηνλ άλζξσπν 

 

- πλεξγαζία κε ην Γξαθείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη 
Πνιηηηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη κε ηε Αηεχζπλζε Αηα ΐίνπ 
Μάζεζεο θαη Ώπαζρφιεζεο ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο 
γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Βπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

-  Έκπεηξν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

 
 
 

22..22..44  ΤΤππηηρρεεσσίίεεςς  ΤΤπποοσσττήήρριιξξηηςς  ––  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς,,  ΠΠααιιδδεείίααςς,,  

ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  κκααιι  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  

 

Ώξκφδηεο Αηεπζχλζεηο γηα ηηο Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο – Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: 

- Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

- Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

- Αηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο 

- Αηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο 

 

22..22..44..11    ΓΓηηεεχχζζππλλζζεε  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  

Δ Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δεκνηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ην 

ζπληνληζκφ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε / δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

Αήκνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα είλαη θελή, ε Αηεχζπλζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Αήκαξρν θαη ηνπο Ώληηδεκάξρνπο, αζθεί ην έξγν ζπληνληζκνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ. 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

189 

 

Παξάιιεια ε Αηεχζπλζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ 

πνιηηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αήκνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ 

παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Αηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Αηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ 

Ώπνθάζεσλ.  

ηε Αηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νη αληίζηνηρεο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ησλ ηκεκάησλ ησλ γξαθείσλ ησλ επηκέξνπο δεκνηηθψλ ελνηήησλ 

ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. 

Δ Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα 

(δηάγξακκα 7): 

- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ 

- Σκήκα Αεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Αηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

- Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ 

- Σκήκα Κέληξνπ Βμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (Κ.Β.Π.) 

 

 

 

Γηάγξακκα 7. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΣΣμμήήμμαα  ΤΤπποοζζηηήήππιιξξηηρρ  ΠΠοολλιιηηιικκώώνν  ΟΟππγγάάννωωνν  

Σν Σκήκα Τπνζηήξημεο ησλ Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Αήκνπ παξέρεη θάζε 

είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηα ζπιινγηθά δηνηθεηηθά αηξεηά 

φξγαλα ηνπ Αήκνπ (Αεκνηηθφ πκβνχιην, Οηθνλνκηθή Βπηηξνπή, Βπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Γσήο θαη Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή), ζηα αηνκηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Αήκνπ 

(Πξφεδξνο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Αήκαξρνο, Ώληηδήκαξρνη, Γεληθφο 

Γξακκαηέαο), δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηε Αεκνηηθή Βπηηξνπή Αηαβνχιεπζεο, ην 

πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, ηελ Βπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Ώλάπηπμεο, ηηο 

Βπηηξνπέο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη πξνο ην πκπαξαζηάηε ηνπ 

Αεκφηε θαη ηεο Βπηρείξεζεο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο Αεκνηηθέο 

Παξαηάμεηο, κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Αήκνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Αήκνπ, ηεξεί ην αξρείν 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Αήκνπ ζε δηαθφξνπο θνξείο θαη φξγαλα θαη κεξηκλά γηα ηελ 

απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηελ παξαιαβή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ 

εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην Αήκν. 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΓΓηημμοοηηιικκήήρρ  ΚΚααηηάάζζηηααζζηηρρ,,  ΛΛηηξξιιααππσσεείίοοςς,,  κκααιι  ΓΓιιοοιικκηηηηιικκήήρρ  ΜΜέέππιιμμννααρρ  

Σν ηκήκα Αεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Λεμηαξρείνπ,  Αηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο  γξαθεία: 

- ην Γξαθείν Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κεηξψσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνζσπηθνχ θαη ην Γξαθείν 

Αηνηθεηηθήο Μέξηκλαο κε αξκνδηφηεηεο φπσο ε κέξηκλα γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αήκνπ, ηε ζπληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αήκνπ, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αήκνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ θαη ηνπ Ώξρείνπ ηνπ Αήκνπ, ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γξακκαηείεο ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηα Σκήκαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη 

αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ.), ηελ εθηέιεζε ησλ γεληθψλ 

βνεζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ππνζηήξημεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ, 

(ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Αήκνπ, θαμ, θαζαξηφηεηα θηηξίσλ γξαθείσλ, ιεηηνπξγία 

θπιηθείσλ, εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο εξγαζίεο δηαθίλεζεο αιιεινγξαθίαο θαη 

εγγξάθσλ, αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Αήκνπ θιπ.) θαη ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

απνθεληξσκέλσλ Γξαθείσλ Αηνηθεηηθψλ Θεκάησλ ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Αήκνπ 
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 - ην Γξαθείν Αεκνηηθήο Καηάζηαζεο κε αξκνδηφηεηεο φπσο ηελ ηήξεζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ κεηξψσλ ηνπ δεκνηνινγίνπ θαη ησλ κεηξψσλ αξξέλσλ, ηνλ 

εμειιεληζκφ ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ Βιιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, νκνγελψλ αιινδαπψλ, 

πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, πνπ έρνπλ 

ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ηελ πξφζιεςε θαη αιιαγή επσλχκνπ, θαζψο θαη ηελ 

πξφζιεςε παηξσλχκνπ θαη κεηξσλχκνπ απφ παηδηά, πνπ γελλήζεθαλ ρσξίο γάκν 

ησλ γνλέσλ ηνπο ή είλαη αγλψζησλ γνλέσλ, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ πνιηηηθνχ γάκνπ, ηε 

κέξηκλα γηα ηελ ηέιεζε ησλ γάκσλ απηψλ, ηελ ελεκέξσζε πεξηνδηθά ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηηο κεηαβνιέο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία, ηελ έθδνζε θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθψλ αηνκηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη θάζε είδνπο βεβαηψζεσλ, θαηαιφγσλ θαη 

πηλάθσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ Μεηξψα, ηε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο Αήκνπο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ησλ κεηξψσλ 

ζε αληηζηνηρία πξνο αλάινγα αξρεία πνπ ηεξνχληαη εθεί θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αήκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα εθινγηθή λνκνζεζία. 

- ην Γξαθείν Λεμηαξρείνπ κε αξκνδηφηεηεο φπσο ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε 

ησλ ιεμηαξρηθψλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα ιεμηαξρηθά 

γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Αήκνπ (γελλήζεηο, γάκνη, ζάλαηνη) 

θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξν γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε απηά (π.ρ. δηαδχγηα), 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηελ ηήξεζε αξρείσλ 

επηζήκσλ εγγξάθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ, ηελ έθδνζε απνζπαζκάησλ ησλ 

ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ή άιισλ ζεζκνζεηεκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ ελεκέξσζε 

ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ άιισλ Αήκσλ γηα ηα ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ κεηξψσλ / αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα Σκήκαηα απηά 

θαη ηε ζπλεξγαζία κε Λεμηαξρεία άιισλ Αήκσλ ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ή 

πξνζζήθεο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο εθεί. 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΚΚοοιιννωωννιικκήήρρ  ΠΠπποοζζηηααζζίίααρρ,,  ΠΠααιιδδεείίααρρ,,  ΠΠοολλιιηηιιζζμμοούύ  κκααιι  ΑΑθθλληηηηιιζζμμοούύ  

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ είλαη 

αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ησλ πνιηηηθψλ 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο δεκφζηαο 

πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, κε ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηε ξχζκηζε 

ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγρξφλσο ην Σκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνχ, Ώζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, 
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θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Αηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ 

Ώπνθάζεσλ. 

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ 

απνηειείηαη απφ ηξία γξαθεία: 

- ην Γξαθείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Εζφηεηαο ησλ δχν θχισλ κε 

αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα (α) ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη 

Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (φπσο ε δηεμαγσγή θνηλσληθψλ εξεπλψλ, ν ζρεδηαζκφο, ε 

εηζήγεζε θαη ε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε 

δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη 

παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, θ.α.), (β) Βπνπηείαο θαη Βιέγρνπ (φπσο ε 

ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή 

αλαπεξία θ.α.), (γ) Βθαξκνγήο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (Τινπνηεί δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά πξφζσπα ηνπ 

Αήκνπ φπσο γηα παξάδεηγκα δηελεξγεί θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

επηδνκάησλ πξφλνηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Βθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο), (δ) Βθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

(Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ, γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ, γηα ηε ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε 

δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο 

ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο θ.α.), (ε) Πνιηηηθψλ Εζφηεηαο ησλ θχισλ (ρεδηάδεη, εηζεγείηαη 

θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο κεξηκλά γηα: ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

παηδηψλ, ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζηεξεφηππσλ κε βάζε ην θχιν, ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο 

νκάδεο γπλαηθψλ, ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, θ.α.)  

- ην Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Αεκφζηαο Τγείαο ην νπνίν 

ζρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. κεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ 

δεμακελψλ λεξνχ, ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηνλ 

έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη 
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άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηξνρνθφξα, παξέρεη ζπλδξνκή ζην 

έξγν ηνπ Β.Φ.Β.Σ. θαη δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο πξάμεηο, πνπ δεηνχλ ηα 

εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Β.Φ.Β.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο, ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο θ.α.), γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

εκβνιηαζκψλ, ηελ πινπνίεζε: α) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ή απφ άιια 

Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ, β) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία 

εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε, γ) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, θ.α.), ξπζκίδεη δηάθνξα 

δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ 

(π.ρ. εηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΏ γηα ηα Ν.Ν.Α.Α. ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Αήκνπ, εηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα 

ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή πψιεζε 

δεηγκάησλ θαξκάθσλ θ.α.). 

- ην Γξαθείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο, Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ κε 

αξκνδηφηεηεο:  

(α) ζε ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο (π.ρ. κεξηκλά γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα ηε γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ, θ.α.) θαη  

(β) ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνχ, Ώζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο (π.ρ. ζρεδηάδεη, 

εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, 

κεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 

λένπο θαη ζπκκεηέρεη ζηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ 

Πνιηηηζκνχ, ηνπ Ώζιεηηζκνχ θαη ηεο Νέαο Γεληάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αήκνπ, ηεξεί ην 

κεηξψν λέσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Αεκνηηθφ πκβνχιην Νέσλ γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ θ.α.). 
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- Σν γξαθείν «ΐΟΔΘΒΕΏ ΣΟ ΠΕΣΕ» 

- Παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, νη 

νπνίεο δελ θαιχπηνληαη θαη‟ είδνο θαη θαη‟ έθηαζε, απφ ηηο βαζηθέο δνκέο πγείαο θαη 

πξφλνηαο ηνπ θξάηνπο ή ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο. 

- Παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καη‟ 

Οίθνλ Φξνληίδα πληαμηνχρσλ» (ζε ζπληαμηνχρνπο φισλ ησλ ηακείσλ θχξηαο 

αζθάιηζεο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη απφ άιινπο παξφρνπο), φζν θαη πξνο άιιεο 

θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ειηθησκέλνπο 

αλαζθάιηζηνπο, ΏΜΒΏ θαη νηθνλνκηθά αδχλακνπο πνιίηεο πνπ εληάζζνληαη ζην 

πξφγξακκα «Καη‟ Οίθνλ Κνηλσληθή Φξνληίδα», κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ 

απηφλνκεο δηαβίσζεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ ζηελ θαηνηθία ηνπο, ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε παξαπνκπή ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο θαη λα πξνιεθζνχλ 

θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

 

22..22..44..22    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΓΓηηεεχχζζππλλζζεεοο  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  

 

Πίλαθαο 43. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Βθαξκνγή ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο 
- Φφξηνο εξγαζίαο απφ άζρεηεο κε ην Αήκν δηαδηθαζίεο (φπσο 

ΟΓΏ – ΒΛΓΏΏ θ.ι.π.) 
- Ώλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
- Απζθνιία ζέζπηζεο κέηξσλ ζηνρνζεζίαο γηα φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο 
- Ώλάγθε αλάπηπμεο δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη 

παξάπνλσλ πνιηηψλ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο ε Αηεχζπλζε 
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δηνηθεηηθή ζηήξημε ηνπ 
Αήκνπ ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ, ιφγσ ηεο  πθηζηάκελεο 
ππνζηειέρσζεο. Δ έιιεηςε Κέληξνπ Κνηλφηεηαο απνηειεί 
ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζηελ άζθεζε πξνλνηαθψλ 
πνιηηηθψλ. 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηειέρσζεο ησλ 
Σκεκάησλ κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ 

- Καηαθεξκαηηζκέλν αξρείν, πεπαιαησκέλνη Δ/Τ.  
- Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ε Τπεξεζία είλαη 

πξνβιεκαηηθφο. Αελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο έηζη ψζηε νη 
εξγαδφκελνη ηεο Αηεχζπλζεο λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 
ηα κέγηζηα κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε επνπηεία, ν 
ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο. 

- Οη ζπλζήθεο ζπγρξσηηζκνχ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
ηδησηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ. 
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ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Λεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ 
 

- Βζληθφ Αεκνηνιφγην – Λεμηαξρείν 
- Διεθηξνληθή δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- πλεξγαζία κε ην Γξαθείν Ώπνηειεζκαηηθφηεηαο, 
Πνηφηεηαο θαη Οξγάλσζεο ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά 
δηνηθεηηθή ελφηεηα ηνπ Αήκνπ 

 

- πλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα δσηθήο παξαγσγήο ηεο 
Τπεξεζίαο αγξνηηθήο παξαγσγήο  

 

- Άκεζε αληαπφθξηζε θαη δηεπζέηεζε ππνζέζεσλ πνιηηψλ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Οη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Αηεχζπλζεο είλαη 

κεραλνγξαθεκέλεο. 

 

  

22..22..44..33    ΓΓηηεεχχζζππλλζζεε  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  

Δ Αηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Αήκνπ, ηε ζσζηή 

απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ 

ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο.  

πγρξφλσο, ε Αηεχζπλζε κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα φισλ 

ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ.  

ηε Αηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά, θαη εηδηθφηεξα ζην Σκήκα Σακείνπ, θαη ηα 

απνθεληξσκέλα Γξαθεία Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ζηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ελφηεηεο 

ηπκθαιίαο θαη Φελενχ.  

ηε Αηεχζπλζε ππάγνληαη επίζεο ην Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ 

θαη Μηζζνδνζίαο θαη ην Σκήκα Βζφδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ  (δηάγξακκα 8).  
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Γηάγξακκα 8. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΠΠπποοϋϋπποολλοογγιιζζμμοούύ,,  ΛΛοογγιιζζηηηηππίίοοςς  κκααιι  ΜΜιιζζθθοοδδοοζζίίααρρ  

Σν Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Μηζζνδνζίαο έρεη αξκνδηφηεηεο:  

(α) ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. 

Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 

Αήκνπ, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

θαηάξηηζε απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηά ηνπο, ζπγθεληξψλεη ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη δηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηνπο ζπλνιηθνχο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 

Αήκνπ πξνο έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ 

Πξνυπνινγηζκψλ, επηζεκαίλεη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη 

πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ, κεξηκλά γηα ηελ εξκελεία ησλ απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη 

ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θ.α.),  

(β) ζε ζέκαηα ινγηζηεξίνπ θαη απνζεθψλ (π.ρ. ηεξεί ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Αήκνπ (Γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή). 

Σεξεί ηηο ζρεηηθψλ ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία 

θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία, ηεξεί ηα αξρεία ησλ θάζε είδνπο 

παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Αήκνπ, παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα 

ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αήκνπ, 

εθδίδεη ηηο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ηεξνχκελν 
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ινγηζηηθφ ζρέδην (π.ρ. ηζνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο) θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Αήκνπ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο, θ.α.),  

(γ) ζε ζέκαηα πξνκεζεηψλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ / ππεξεζηψλ (π.ρ. ζρεδηάδεη 

ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχκελσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, (εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ Ν. 3316 / 2005), ηνπ Αήκνπ, 

ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, εμεηάδεη ηελ ζθνπηκφηεηα 

απηψλ θαη δηακνξθψλεη πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο 

πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη απηά γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Αήκνπ (πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά, 

θαχζηκα, ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, έπηπια, είδε γξαθείνπ, 

κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αζθαιίζεηο θιπ., Αηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην Αήκν θαη ηε ιήςε 

ζηνηρείσλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο, Σεξεί ηα πιεξνθνξηαθά αξρεία θαη 

έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (αξρείν πξνκεζεπνκέλσλ 

εηδψλ, αξρείν πξνκεζεπηψλ, αξρείν θαθέισλ πξνκεζεηψλ), θ.α.). 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΔΔζζόόδδωωνν,,  ΠΠεεππιιοοςςζζίίααρρ    

Σν ζπγθεθξηκέλν Σκήκα ιεηηνπξγεί κε δχν Γξαθεία θαη Ώπνθεληξσκέλεο 

Τπεξεζίεο ζηηο Αεκνηηθέο Βλφηεηεο ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. 

Σν Σκήκα Βζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο έρεη αξθεηέο αξκνδηφηεηεο κεξηθέο απφ ηηο 

νπνίεο είλαη: 

1. πγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο 

ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Αήκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη ζην Αήκν κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

2. Βιέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην 

χςνο αλά ππφρξεν ησλ πξνεγνχκελσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θιπ. 

3. Αεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο 

πνζψλ πνπ απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Αήκνπ. 

4. Βπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηινκέλσλ 

πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. Καηαξηίδεη βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο 

ππφρξεσλ θαη αληίζηνηρσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ. 

5. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

πξνεγνπκέλσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ 

νθεηιφκελσλ πνζψλ . 
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6. Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εηζπξάμεσλ. 

7. Σεξεί ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ, δηθαησκάησλ ή εηζθνξψλ. 

8. Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δνζνιεςηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ 

κέζσ ησλ λεθξνηαθείσλ, ζθαγείσλ, δεκνηηθψλ & ιατθψλ αγνξψλ, θ.ι.π. 

9. Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο ηνλ Αήκν, ζχκθσλα κε ηνπο 

αληηζηνίρνπο φξνπο. 

 ΣΣμμήήμμαα  ΣΣααμμεείίοοςς   

1) Αηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα Βληάικαηα 

Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

2) Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε θχζεο θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο εληάικαηα πιεξσκήο. 

3) Παξαιακβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ 

αληηζηνίρσλ νθεηινκέλσλ ζην Αήκν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Βθδίδεη θαη 

κεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ (αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο) πξνο 

ηνπο νθεηιέηεο. 

4) Αηελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο ησλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Αήκν θαη ελεκεξψλεη ην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Αήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο. 

5) Παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ πξνο 

ηνλ Αήκν θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. 

6) Ώζθεί ή εληέιιεηαη ηε ιήςε πάλησλ ησλ ππφ ησλ λφκσλ πεξί εηζπξάμεσο 

δεκνζίσλ εζφδσλ επηηξεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θαη αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο 

θαηά ησλ εθ πάζεο αηηίαο νθεηιεηψλ ηνπ δήκνπ 

7) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηνπο ππαιιήινπο άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ 

πνπ αζρνινχληαη κε εηζπξάμεηο. (απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, θνηκεηήξηα, ζθαγεία, 

δεκνηηθέο αγνξέο θ.ιπ.) 

8) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ 

επηηαγψλ. 

9) Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηνπ Αήκνπ. 

10) Σεξεί αξρεία ησλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληηζηνίρσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Αήκνπ κε ηηο ηακεηαθέο εγγξαθέο. 
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11) Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο πιεξσκέο 

ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

22..22..44..44    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΓΓηηεεχχζζππλλζζεεοο  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  

 

Πίλαθαο 44. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Έιιεηςε δηαδηθαζίαο ηαρππιεξσκήο 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Έιιεηςε ρψξνπ αξρεηνζέηεζεο θαη απνζήθεπζεο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θπξίσο Λνγηζηή Ώ‟ ηάμεο (ε 
ππεξεζία ζηεξίδεηαη ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε) 

 

- Έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζην Λνγηζηήξην θαη ζην Γξαθείν 
Βζφδσλ 

 

- Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ε Τπεξεζία είλαη 
αλεπαξθήο θαη δπζθνιεχεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ 

Οηθνλνκηθά - Αηαθπγή εζφδσλ απφ ζεζκνζεηεκέλα θαη κε ηέιε 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ιφγσ ηεο πνιπεηνχο 
εκπεηξίαο ησλ ππαιιήισλ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- πλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 
παξνρή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη 
πξνηχπσλ 

 

- πλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο θαη κέξηκλα γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Αήκνπ. 

 

- Εθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ εκπξφζεζκε δηεπζέηεζε 
δεηεκάησλ απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
θαη Τιηθνηερληθή 
Τπνδνκή 

- Μεραλνγξάθεζε 
 

- ηειέρσζε Αήκνπ κε ηέζζεξηο (4) ηαθηηθνχο ππαιιήινπο 
ηνπ θιάδνπ ΠΒ Οηθνλνκηθνχ & ΣΒ Α/θνχ – Λνγ/θνχ 

  

22..22..44..55    ΓΓηηεεχχζζππλλζζεε  ΣΣεερρλληηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  θθααηη  ΠΠννιιεεννδδννκκίίααοο  

Δ Αηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο είλαη αξκφδηα γηα ηε 

κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Αήκνπ, κε 

ζηφρν ηελ έγθαηξε, νηθνλνκηθή θαη άξηζηε απφ επηζηεκνληθήο απφςεσο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. πγρξφλσο ε Αηεχζπλζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ αζθαινχο κεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ δεκνηψλ θαη 
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ησλ νρεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έθδνζε αδεηψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηαηψλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.  

Παξάιιεια ε Αηεχζπλζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ηελ έθδνζε θαη έιεγρν εθαξκνγήο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ. ηελ Αηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νη αληίζηνηρεο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ησλ γξαθείσλ ησλ επηκέξνπο Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ 

ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. 

 

         Γηάγξακκα 9. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο. 

 

ηε Αηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο αλήθνπλ δχν Σκήκαηα. 

Σν Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη ην Σκήκα Σερληθψλ – Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη 

πγθνηλσληψλ (δηάγξακκα 9). 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΠΠοολλεεοοδδοομμίίααρρ    

ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα αλήθνπλ δχν Γξαθεία (Γξαθείν Οηθνδνκηθψλ Ώδεηψλ 

θαη Βιέγρνπ Καηαζθεπψλ θαη ην Γξαθείν Πνιενδνκηθψλ Βθαξκνγψλ) θαη έρεη πνιιέο 

αξκνδηφηεηεο φπσο:  

(α) Παξαιακβάλεη, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ θαθέισλ γηα 

ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ειέγρεη ηηο ππνβαιιφκελεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθή, 

ζηαηηθή, ειεθηξνκεραλνινγηθέο, ζεξκνκφλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, κειέηε 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

θνξνινγηθψλ εθδίδεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο. Βιέγρεη ηηο αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, 

πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο, ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο, ηε κειέηε 

παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ή 

αλαζεψξεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  Ώλαζεσξεί θαη ελεκεξψλεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίλεη 
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εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηεξεί φια ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

θαη αξρεία ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Βιέγρεη ην ζχλλνκν εθδνζεηζψλ νηθνδνκηθψλ 

αδεηψλ θαη πξνβαίλεη ζε δηαθνπή εξγαζηψλ ή αλάθιεζε αδεηψλ, αλ απαηηείηαη, θ.α.). 

Βθδίδεη απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ή ησλ πεξηνρψλ, εληφο ησλ 

νπνίσλ νη φςεηο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα απνπεξαηψλνληαη κέζα ζ‟ έμη έηε απφ ηελ έθδνζε 

ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. Υνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο 

δνκηθήο ή κεραληθήο θαηαζθεπήο πξνο εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηαζκνχ ζηελ μεξά, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24
α
΄ ηνπ Ν.2075/1992 (ΦΒΚ Ώ΄ 129), φπσο ηζρχεη, θαη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο.  

    (β) Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ γηα ηελ επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αήκνπ. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηξνπνπνηήζεσλ / 

αλαζεψξεζεο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ. 

Μειεηά θαη  εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε αλάπιαζεο νξηζκέλεο πεξηνρήο. 

Βιέγρεη ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γλσκνδνηεί γηα 

παξέθθιηζε απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

γεσθηελνηξνθηθέο, γεσπηελνηξνθηθέο ή πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο 

θαη γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ, ηρζπνηξνθψλ, 

γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ εθνδίσλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, 

ζηεγάζηξσλ ζθαγήο δψσλ θαη δεμακελψλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ ( ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο ππεξεζίεο Ώγξνηηθήο παξαγσγήο θαη Ώιηείαο). Σεξεί αξρεία ραξηψλ θαη 

ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ, φξσλ δφκεζεο, δηαγξακκάησλ θαη πξάμεσλ 

εθαξκνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ 

θαηαζθεπψλ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ 

θηηζκάησλ θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή 

λνκνζεζία.  ε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ, πξνβαίλεη ζε επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ 

πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ θαηά ηελ θείκελε πνιενδνκηθή λνκνζεζία.  Βιέγρεη ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γεληθφ νηθνδνκηθφ θαλνληζκφ θαη ηηο 

νηθνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο. Βηζεγείηαη ηελ αθαίξεζε άδεηαο απφ 

νηθνδνκέο γηα κε εμφθιεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην ΕΚΏ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν Σκήκα, ιφγσ έιιεηςεο ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηε ζηειέρσζή 

ηνπ πξνζσπηθνχ, δε ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα, ε δε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Αήκνπ γηα ηα ζέκαηα απηά, εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Πνιενδνκίαο 

ησλ Αήκσλ Κνξηλζίσλ θαη Ξπινθάζηξνπ – Βπξσζηίλεο. 
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  ΣΣμμήήμμαα  ΣΣεεσσννιικκώώνν  ––  ΗΗλλεεκκηηπποομμηησσααννοολλοογγιικκώώνν  ΈΈππγγωωνν  κκααιι  ςςγγκκοοιιννωωννιιώώνν  

ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα αλήθνπλ ηξία  Γξαθεία:  

- Γξαθείν Μειεηψλ θαη Βθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ,  

- Γξαθείν Μειεηψλ θαη Βθηέιεζεο Διεθηξνκεραλνινγηθψλ  Έξγσλ, 

- Γξαθείν πγθνηλσληψλ-Κπθινθνξίαο-Βγθαηαζηάζεσλ Ώδεηνδνηήζεσλ. 

Σν Γξαθείν Μειεηψλ θαη Βθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ έρεη αξκνδηφηεηεο 

φπσο: ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Αήκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ. Αηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα ησλ ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηζηκέληνπ. Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο (εθπφλεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ 

Σκήκαηνο ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). Βπηβιέπεη ηελ θαιή εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. 

πληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε πιηθά, 

εξγαιεία, ηερληθφ εμνπιηζκφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θ.ι.π. θαη εηζεγείηαη ηελ 

κεζνδνινγία εθηέιεζεο θάζε έξγνπ (κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). 

Βπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία. 

πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά  ζπλεξγεία ηνπ Αήκνπ. πλεξγάδεηαη κε ηηο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ 

κειεηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο. Βπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

ηνπ Σκήκαηνο πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. Αηελεξγεί επηκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη 

ειέγρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηξίηνπο.   Μεξηκλά γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο.  Μεξηκλά γηα ηνλ 

ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα. Σεξεί ηερληθά αξρεία κε αλαιπηηθά ζηνηρεία 

ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί (αλαιψζεηο πιηθψλ, απαζρφιεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

απαζρφιεζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ζηνηρεία θφζηνπο θ.ι.π.) θαη αληίζηνηρα αξρεία 

κειεηψλ θαη ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ έξγσλ).  Βμάγεη πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

δείθηεο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. Βλεκεξψλεη ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ 

έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε 

Αηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηα Σκήκαηά ηεο. 

Σν Γξαθείν Μειεηψλ θαη Βθηέιεζεο Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ έρεη 

αξκνδηφηεηεο φπσο: Μειεηά θαη εθηειεί έξγα πνπ αθνξνχλ: ηελ επέθηαζε, 

ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ θαη 

γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ ηνπ Αήκνπ, θαζψο θαη ηνπ θσηηζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 
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ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. ηελ 

επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε ξχζκηζε 

ηεο θπθινθνξίαο. ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθψλ 

πηλαθίδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ. ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο 

παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ. ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζήκαλζεο θαη 

δηαγξάκκηζεο νδψλ. ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  

Σν Γξαθείν πγθνηλσληψλ-Κπθινθνξίαο-Βγθαηαζηάζεσλ Ώδεηνδνηήζεσλ έρεη 

αξκνδηφηεηεο φπσο:  Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ ζην Αήκν θαη ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ.  Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ. Μεξηκλά θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο. Βιέγρεη 

ηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο. Βιέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο 

νδνχο.  Λακβάλεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, θαη απφ έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θαη ειέγρεη ηα 

πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. 

 

 

22..22..44..66    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΓΓηηεεχχζζππλλζζεεοο  ΣΣεερρλληηθθψψλλ  ΤΤππεεξξεεζζηηψψλλ  θθααηη  ΠΠννιιεεννδδννκκίίααοο  

 

Πίλαθαο 45. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Με ηππνπνίεζε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ θαη 
γεληθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία ηεο Αηεχζπλζεο 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Έιιεηςε ρψξνπ αξρεηνζέηεζεο 
 

- Ώλάγθε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε 
ηνπ ππφ ζχζηαζε Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο 

 

- Έιιεηςε δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ Μεραληθψλ 
 

- Έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε 
κηθξψλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ (π.ρ. απνθαηάζηαζε 
ιαθθνπβψλ θ.α.) 

 
 

- Έιιεηςε ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ 
ζηειερψλ ηεο δηεχζπλζεο (γηα επίβιεςε εξγνιάβσλ θ.ιπ.) 
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ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Άκεζε εμππεξέηεζε ζηα αηηήκαηα ησλ Αεκνηψλ 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- πλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο 
 

- πλεξγαζία κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ κειεηψλ θαη ηεο 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο 

 

- πλεξγαζία κε ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο 
θαη Πιεξνθνξηθήο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ 
δξάζεο ηνπ Αήκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ 
έξγσλ 

 

- πλεξγαζία κε ην ηκήκα πεξηβάιινληνο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- πλέπεηα πξνζσπηθνχ ηεο Αηεχζπλζεο πνπ θαηαβάιεη 
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππεξεζίαο 

 

  

22..22..44..77    ΓΓηηεεχχζζππλλζζεε  ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  θθααηη  ΠΠννηηφφηηεεηηααοο  ΕΕσσήήοο  

Δ Αηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηεο ρσξηζηήο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη γηα 

ηε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Δ Αηεχζπλζε είλαη αξκφδηα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ Κνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζην επίπεδν ηνπ Αήκνπ.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Αηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο 

ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Αηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ 

Ώπνθάζεσλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε Αηεχζπλζε ιεηηνπξγνχλ θαη Ώπνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο 

ζηηο Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ. 
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Γηάγξακκα 10. Αηάξζξσζε Αηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο. 

 

ηε Αηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο αλήθνπλ ηξία Σκήκαηα 

(δηάγξακκα 10): 

- ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

- ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Ώλαθχθισζεο, 

- ην Σκήκα Κηλεηνχ Μεραλνινγηθνχ Βμνπιηζκνχ. 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΠΠεεππιιββάάλλλλοοννηηοορρ,,  ΠΠππααζζίίννοοςς  κκααιι  ΠΠοολλιιηηιικκήήρρ  ΠΠπποοζζηηααζζίίααρρ  

ην Σκήκα ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νη αληίζηνηρεο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ησλ γξαθείσλ ησλ επηκέξνπο δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηπκθαιίαο θαη 

Φελενχ. 

Σν ηκήκα: ζρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Αήκνπ, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη 

κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία 

κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, 

ειέγρεη θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Αήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κειεηά, ζρεδηάδεη, 

εηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ, κεξηκλά γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ 

νηθηζκψλ. 
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Βπίζεο έρεη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο θνηκεηεξίσλ φπσο: Σεξεί ηηο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αήκνπ, κεξηκλά γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ, κεξηκλά γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηε 

ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη 

πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

Βπηπξνζζέησο έρεη αξκνδηφηεηεο πξαζίλνπ φπσο: Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη 

εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Αήκνπ, κειεηά 

θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ θάζε 

είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ 

Αήκνπ (ηερληθά κέζα, εξγαιεία, ιηπάζκαηα, θάξκαθα θ.ι.π.), εθπνλεί ηηο κειέηεο γηα 

ηελ εθηέιεζε θεπνηερληθψλ εξγαζηψλ βειηίσζεο, επέθηαζεο αλάπηπμεο θαη 

ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ, δηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ (θπηεχζεηο, ιίπαλζε, 

πφηηζκα, θιάδεκα θιπ.), δηακνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη 

θεπνηερλίαο, δηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο, κεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ 

δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία 

ηνπ Σκήκαηνο, θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ πξαζίλνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

ην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγεί Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην νπνίν 

είλαη αξκφδην γηα ηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ ζρεδηαζκνχ, ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ γηα 

ηελ πξφζιεςε, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Αήκνπ. 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΚΚααθθααππιιόόηηηηηηααρρ  κκααιι  ΑΑνναακκύύκκλλωωζζηηρρ  

ην Σκήκα ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νη αληίζηνηρεο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ησλ γξαθείσλ ησλ επηκέξνπο δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηπκθαιίαο θαη 

Φελενχ. 

Σν ηκήκα έρεη αξκνδηφηεηεο: 
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(α) ζρεδηαζκνχ θαη επνπηείαο (π.ρ. κειεηά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

θαζψο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Αήκνπ, κειεηά θαη 

εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ θάζε είδνπο 

ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ (νρήκαηα, ηερληθά κέζα, θάδνη θιπ.), 

ζπγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο, δηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο (απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

νδνθαζαξηζκφο, εηδηθά ζπλεξγεία θιπ.), κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ 

θαηάιιειε ζπγθξφηεζε θαη ζηειέρσζε ησλ δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ θαη εηζεγείηαη 

πξνγξάκκαηα αλαγθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θ.α.) θαη  

(β) απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (π.ρ. δηακνξθψλεη 

ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθξνηεί ηα ζπλεξγεία γηα ηελ απνθνκηδή 

ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο 

ζηνπο ΥΤΣΏ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο, δηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια 

ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο απνθνκηδήο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη 

ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΏ ή ηα εξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο ηνπο, κεξηκλά γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ θαη ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο, θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεία γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ, κεξηκλά γηα ην πιχζηκν θαη ηε δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε ησλ θάδσλ θαη ησλ απνξξηκκαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ, δηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια 

ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ νδψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Αήκνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε 

ρψξνπο κεηαθφξησζεο, θ.α.) 

 

  ΣΣμμήήμμαα  ΚΚιιννηηηηοούύ  ΜΜηησσααννοολλοογγιικκοούύ  ΔΔξξοοππλλιιζζμμοούύ  

ην Σκήκα ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νη αληίζηνηρεο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ησλ γξαθείσλ ησλ επηκέξνπο δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηπκθαιίαο θαη 

Φελενχ. 
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Μεξηθέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο είλαη:  

- Αηαρεηξίδεηαη ην ζηφιν ησλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ (απνξξηκκαηνθφξα, 

δηάθνξα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηεγά νρήκαηα) κεξηκλψληαο 

γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο, ηελ αζθάιηζή ηνπο, θαη ηνλ εθνδηαζκφ κε φια ηα ζρεηηθά κε 

ηελ θίλεζε έγγξαθα, (δηαηαγέο πνξείαο, δειηία θηλήζεσο, ΚΣΒΟ θ.ι.π.),  

- κεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη 

αλαισζίκσλ,  

- παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ, ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηελ πεξηνδηθή πξνιεπηηθή ηνπο ζπληήξεζε,  

- ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ 

θάζε είδνπο νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο βιαβψλ.  

 

 

22..22..44..88    ΑΑμμηηννιιφφγγεεζζεε  ΓΓηηεεχχζζππλλζζεεοο  ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  θθααηη  ΠΠννηηφφηηεεηηααοο  ΕΕσσήήοο  

 

Πίλαθαο 46. Ώμηνιφγεζε Αηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Γσήο. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο 
Καζαξηφηεηαο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ρξήζεο παξάλνκνπ 
ΥΏΑΏ θπξίσο γηα νγθψδε αληηθείκελα 

 

- Έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ζπληήξεζεο απηψλ (π.ρ. 
άξδεπζε) 

 

- Με αμηνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. πδαηηθψλ) 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Με εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο 
 

- Ώλάγθε ζπλεξγαζίαο κε ηε Ααζηθή Τπεξεζία 
 

- Απζιεηηνπξγία ζηηο πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ - πιεξσκέο 
πξνκεζεπηψλ (Ώλαιψζηκα, Λάζηηρα, εξγαιεία, 
απνιπκαληηθά, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θ.ι.π.) 
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Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- εκαληηθή έιιεηςε εξγαηψλ, ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ, 
νδεγψλ 

 

- Μεγάιε έιιεηςε κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (π.ρ. 
απνξξηκκαηνθφξα, ζάξσζξα θ.α.) 

 

- Παιαησκέλνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο κε απμεκέλν 
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

 

- Πιεκκειήο ζπληήξεζε νρεκάησλ, ιφγσ έιιεηςεο 
κεραλνζηαζηάξρε θαη ηερλίηε νρεκάησλ 

 

- Παξακέιεζε ζπληήξεζεο αζηηθνχ εμνπιηζκνχ - 
ππνδνκψλ ιφγσ έιιεηςεο  κφληκνπ ζπλεξγείνπ ηερληηψλ  
γεληθψλ θαζεθφλησλ 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Βθαξκνγή αλαθχθισζεο 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Άκεζε αληίδξαζε ζηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 
 

- πλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 
ρψξσλ ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΏΑΏ) 

 

- πλεξγαζία κε ηελ Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Όδξεπζεο θαη 
Ώπνρέηεπζεο ηθπσλίσλ (ΑΒΤΏ) γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 
δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ 
θαζαξηζκνχ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- πλέπεηα πξνζσπηθνχ ηεο Αηεχζπλζεο πνπ θαηαβάιεη 
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο ππεξεζίαο 

  

  

22..22..55    ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννεεςς  ΤΤππηηρρεεσσίίεεςς  

Οη ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο Α.Β. ηπκθαιίαο θαη Φελενχ έρνπλ σο 

εμήο: 

- Γξαθείν ΚΒΠ. 

- Γξαθείν - πληήξεζεο Τπνδνκψλ - Σερληθψλ & Διεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ  

- Γξαθείν Αηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη Βμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

- Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

- Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

- Γξαθείν Καζαξηφηεηαο θαη Ώλαθχθισζεο 

- Γξαθείν Ώγξνηηθψλ ζεκάησλ 
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22..22..55..11    ΓΓξξααθθεείίνν  ΚΚ..ΔΔ..ΠΠ..  

Σν Γξαθείν ΚΒΠ: 

1. Βλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

2. Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο 

απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ 

ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε νπνηνλδήπνηε 

πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ 

πνιηηψλ. 

3. Αηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ 

αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

4. Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο, είηε κε 

απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ ΚΒΠ. 

5. Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ ΚΒΠ ( επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, 

ρνξήγεζε παξάβνισλ, ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, γέλλεζεο θ.ι.π.) 

6. Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ 

ΚΒΠ. 

7. Παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο e-kep γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Αήκνπ. 

8. Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Β.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ 

εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αήκνπ. Πξνσζεί ηα αηηήκαηα απηά ζηηο αξκφδηεο γηα 

ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα Κ.Β.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ. 

9. Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ 

γηα βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

22..22..55..22    ΓΓξξααθθεείίνν  ππλληηήήξξεεζζεεοο  ΤΤππννδδννκκψψλλ  

1. Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε 

είδνπο εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο.  
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2. πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

Αήκνπ (π.ρ. ειεθηξνθσηηζκφο) θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ. 

3. Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη 

ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 
22..22..55..33    ΓΓξξααθθεείίνν  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθψψλλ  ΘΘεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ΔΔμμππππεεξξέέηηεεζζεεοο  ηηννππ  ΠΠννιιίίηηεε  

1. Παξέρεη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Ώληηδήκαξρν 

πνπ επνπηεχεη ηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θαη πξνο ηα ηκήκαηά ηεο 

(ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα 

πξνζσπηθνχ θ.ι.π.). 

2. Παξέρεη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα 

ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο.  

3. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ 

θ.ι.π.). 

4. πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ακνηβέο ηνπο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα 

πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. 

5. Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο. 

6. Βλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο. 

7. Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο 

απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη δηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο 

δεκνηηθή ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

8. Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα 

πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο 

πνιίηεο. 

9. Σεξεί, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην Αήκν πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. 
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10. Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ 

γηα βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Αήκνπ. 

 

22..22..55..44    ΓΓξξααθθεείίνν  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ΘΘεεκκάάηησσλλ  

1. πγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ  χςνπο 

ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Αήκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη ζην Αήκν κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

2. Βιέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην 

χςνο αλά ππφρξεν ησλ πξνεγνχκελσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ 

θ.ι.π. 

3. Αεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο 

πνζψλ πνπ απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Αήκνπ. 

4. Αηελεξγεί εηζπξάμεηο νθεηιψλ πξνο ηνλ Αήκν θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Αήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξεο 

νδεγίεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

5. Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ 

επηηαγψλ. Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 

22..22..55..55    ΓΓξξααθθεείίνν  ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  θθααηη  ΠΠννιιηηηηηηθθήήοο  ΠΠξξννζζηηααζζίίααοο  

Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ, κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αεκνηηθήο Βλφηεηαο. 

 

22..22..55..66    ΓΓξξααθθεείίνν  ΚΚααζζααξξηηφφηηεεηηααοο  θθααηη  ΑΑλλααθθχχθθιισσζζεεοο  

Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ, κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Καζαξηφηεηαο θαη Ώλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αεκνηηθήο Βλφηεηαο. 

 

22..22..55..77    ΓΓξξααθθεείίνν  ΑΑγγξξννηηηηθθψψλλ  ΘΘεεκκάάηησσλλ  

Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ, κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ 

Κεληξηθνχ Γξαθείνπ Γεσξγηθήο Ώλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αεκνηηθήο Βλφηεηαο. 

 

22..33    ΝΝοομμιικκάά  ΠΠρρόόσσωωππαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    

22..33..11    ΝΝοομμιικκάά  ΠΠρρόόσσωωππαα  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  ΔΔιικκααίίοουυ    

 

ΐάζεη ηνπ Νφκνπ 3258/2010 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε θαη ηνπ Άξζξνπ 

103 πνπ αθνξά ζηε χζηαζε - πγρψλεπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 
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θάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο 

θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, 

φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο ηζρχεη. Βάλ ν 

δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Βπίζεο πξνβιέπεηαη έλα (1) λνκηθφ πξφζσπν γηα ηε 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ιηκέλα. 

 

22..33..11..11    ΝΝννκκηηθθφφ  ΠΠξξφφζζσσππνν  ΓΓεεκκννζζίίννππ  ΓΓηηθθααίίννππ  ΠΠααηηδδεείίααοο,,  ΠΠννιιηηηηηηζζκκννχχ,,  ΑΑζζιιεεηηηηζζκκννχχ  

ηηθθππσσλλίίσσλλ  ««ΖΖ  ΜΜεεθθψψλλεε»»  
  

ΐάζεη ησλ παξαπάλσ, ζην Αήκν ηθπσλίσλ θαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαξγήζεθαλ ηα παξαθάησ Ννκηθά Πξφζσπα Αεκνζίνπ 

Αηθαίνπ: 

Ώ) Αεκνηηθφο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώληίιεςεο Αήκνπ 

ηπκθαιίαο, πνπ ζπζηήζεθε κε ην αξηζ. 1114/8-9-2000 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

ΐ) Κέληξν Νεφηεηαο θαη Πιεξνθφξεζεο Νενιαίαο Αήκνπ ηπκθαιίαο πνπ 

ζπζηήζεθε κε ην αξηζ. 1574/5-8-1999 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

Γ) Σξάπεδα Ώίκαηνο Αήκνπ ηπκθαιίαο πνπ ζπζηήζεθε κε ην αξηζ. 1574/5-8-

1999 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

Α) ΐηβιηνζήθε Αήκνπ ηπκθαιίαο πνπ ζπζηήζεθε κε ην αξηζ. 1770/27-11-

2003 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

Β) Κέληξν Νεφηεηαο Αεκνηηθνχ Αηακεξίζκαηνο Φαξίνπ πνπ ζπζηήζεθε κε ην 

αξηζ. 441/18-6-1993 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξηζ. 1097/9-6-1999 

ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

Σ) Σξάπεδα αίκαηνο – Ασξεάο νξγάλσλ ψκαηνο-Ασξεάο Μπεινχ ησλ 

νζηψλ-Εαηξηθήο κέξηκλαο Αήκνπ ηθπσλίσλ πνπ ζπζηήζεθε κε ην αξηζ. 612/19-5-

2003 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

Γ) Κέληξν Ώλνηθηήο Πξνζηαζίαο Διηθησκέλσλ πνπ ζπζηήζεθε κε ην αξηζ. 

612/19-5-2003 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

πγρσλεχηεθαλ ηα παξαθάησ Ννκηθά Πξφζσπα Αεκνζίνπ Αηθαίνπ: 

Ώ) Οξγαληζκφο Παηδηθψλ ηαζκψλ Αήκνπ ηθπσλίσλ, πνπ ζπζηήζεθε κε ην 

αξηζ. 1176/11-9-2002 ΦΒΚ [Σεχρνο ΐ]. 

ΐ) Αεκνηηθή Φηιαξκνληθή Αήκνπ ηθπσλίσλ πνπ ζπζηήζεθε κε ην αξηζ. 

663/18-5-2005 ΦΒΚ [Σεχρνο ΐ]. 

Γ) Κέληξν Ώλνηθηήο Πξνζηαζίαο Διηθησκέλσλ Αήκνπ ηθπσλίσλ πνπ 

ζπζηήζεθε κε ην αξηζ.612/19-5-2003 ΦΒΚ [Σεχρνο ΐ]. 
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Α) Αεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Κηάηνπ, πνπ ζπζηήζεθε κε ην αξηζ.716/8-6-2001 

ΦΒΚ [Σεχρνο ΐ]. 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ πξνέθπςε απφ ηηο θαηαξγήζεηο-ζπγρσλεχζεηο ησλ 

Ν.Π.Α.Α. θέξεη ηελ επσλπκία «Ννκηθφ Πξφζσπν Αεκνζίνπ Αηθαίνπ Παηδείαο, 

Πνιηηηζκνχ, Ώζιεηηζκνχ ηθπσλίσλ» «Δ Μεθψλε». 

 

ii..  κκοοππόόρρ    

Ώλαιπηηθά νη ζθνπνί ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη νη εμήο: 

Σηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο: 

 Ώλάπηπμε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Ώλάπηπμε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο. 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ. 

 

 Λεηηνπξγία παηδηθώλ, λεπηαθώλ ή βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ: 

 Παξνρή εληαίαο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ θαζεκεξηλήο θχιαμεο θαη θξνληίδαο παηδηψλ, λεπίσλ ή 

θαη βξεθψλ. 

 Πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή θαη 

ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

 Βμάιεηςε θαηά ην δπλαηφ, ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. 

 Βπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 

 Πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζή 

ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Παξνρή εκεξήζηαο δηαηξνθήο θαη θξνληίδαο ζηα παηδηά, ζηα λήπηα ή/θαη 

βξέθε πνπ θηινμελνχλ ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Πξνζηαζία ηεο πγηεηλήο ησλ παηδηψλ θαη κέξηκλα γηα ηελ πγεηνλνκηθή. 

 Καηάζηαζε ησλ ηαζκψλ. 

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ κέζσ επηκνξθσηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ, αλνηρηψλ ζπλαληήζεσλ,  ζπδεηήζεσλ θαη εθδειψζεσλ.  

 

Σηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ: 

 Βθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ, 

πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ, πνπ 
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παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κνπζείσλ, θ.ιπ., 

θαζψο θαη κειέηε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Λεηηνπξγία Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζρνιψλ 

δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, σδείνπ θαη άιισλ 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Λεηηνπξγία θηιαξκνληθήο κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνχ 

αηζζήκαηνο θαη ηελ ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ. 

 Λεηηνπξγία βηβιηνζήθεο γηα ηε δηάδνζε ηνπ βηβιίνπ θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλάγλσζεο απηνχ κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ ησλ βηβιίσλ κε ζηφρν ηελ πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ θαηνίθσλ. 

 Αηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ή/θαη ζπκκεηνρή ζε απηά. 

 Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Έθδνζε πνιηηηζηηθψλ εληχπσλ. 

 Δ επηινγή, αλάιπζε, νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο 

πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ε παξαγσγή, δηαρείξηζε, παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

πνηνηηθνχ Φεθηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο 

(Σ.Π.) θαη Πνιπκέζσλ (Multimedia). 

 Τπνζηήξημε ςπραγσγηθψλ πνιηηηζηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ζπλεδξηαθψλ 

εθδειψζεσλ.  

 χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ φπσο κηθηή ζπκθσληθή νξρήζηξα, 

ρνξσδία, θ.ι.π. 

 

Σηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ: 

 πληήξεζε, δηαρείξηζε ιεηηνπξγία  θαη εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, φπσο γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη ρψξσλ άζιεζεο. 

 Αηνξγάλσζε αγψλσλ καδηθψλ αζιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο 

θαη δηάδνζε – πξναγσγή θαη  αλάπηπμε ηεο ζσκαηηθήο πλεπκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο 

αγσγήο ησλ παηδηψλ. 

 πλεξγαζία κε ζσκαηεία, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εξαζηηερληθψλ 

αζιεηηθψλ ηκεκάησλ. 

 Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη πξνγξακκάησλ 

άζιεζεο θαζψο επίζεο θαη ε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Τπνζηήξημε καδηθνχ, ζσκαηεηαθνχ αζιεηηζκνχ θαη ππνζηήξημε – αλάπηπμε 

ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ.  
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 Πξναγσγή θαη δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ.  

 Ώμηνπνίεζε ησλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ άζιεζεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ.  

 

Σηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο: 

 Αξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ. 

 Βθπφλεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ, 

αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

 Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, 

κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο δεκφηεο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Β.Β. θαη ζε 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλεη ν Αήκνο. 

 Τινπνίεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Αήκνπ. 

 Πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ κε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ, 

νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Πξνψζεζε θαηλνηνκηθψλ θαη πηινηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα, κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νκάδεο πνιηηψλ, θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο 

θαη Ν.Π.Α.Α. ησλ Ο.Σ.Ώ., ζπκκεηνρή ζε δίθηπα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη αμηνπνίεζε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ρνξεγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ. 

  

iiii..  ΓΓιιοοίίκκηηζζηη    

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν ζα δηνηθείηαη απφ 9/κειέο Αηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 240 ηνπ Ν. 3463/2006, ην νπνίν ζα απνηεινχλ νη: 

Ο Αήκαξρνο σο Πξφεδξνο ή Αεκνηηθφο χκβνπινο ηεο πιεηνςεθίαο, 

ηέζζεξηο (4) Αεκνηηθνί χκβνπινη, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) ζα πξνέξρνληαη απφ ηε 

κεηνςεθία ηνπ Α.., ηξεηο (3) δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, έλαο (1) 

εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

Δ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο θαη ιήγεη πάληνηε 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ 

ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Ώληηπξφεδξν. ηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί ν 

Αήκαξρνο απηφο θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη Πξφεδξνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην Ννκηθφ Πξφζσπν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ δέθα 

(10) εξγαδφκελνπο, ν εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Α.. ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ Αεκνηηθφ χκβνπιν. 

ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Ώληηπξφεδξν θαηαβάιινληαη έμνδα παξάζηαζεο θαη 

ζηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε 

ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηελ Κ. Τ. Ώ. 20585/10-4-2007. 

iiiiii..  ΠΠόόπποοιι    

Πφξνη είλαη: 

Δ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Αήκνπ πξνεξρφκελε απφ ηνπο ΚΏΠ γηα ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ [Κεληξηθνί Ώπηνηειείο Πφξνη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 

1828/89, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2880/2001], ε εηήζηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Αήκν ηθπσλίσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πνπ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 70.000,00 €, ε ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη Βζληθψλ Φνξέσλ, 

δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Αεκνζίνπ ή Εδησηηθνχ 

ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα, έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ 

ηνπ, έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο, ζρεηηθψλ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ινηπέο επηρνξεγήζεηο, ζπκκεηνρή ζε πξνγξακκαηηθέο 

ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 225 ηνπ Ν. 3463/2006, ε ζχλαςε Ααλείσλ. 

  

iivv..  ΠΠεεππιιοοςςζζίίαα  

ην ελ ιφγσ Ννκηθφ Πξφζσπν κεηαθέξνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

ζπγρσλεπκέλσλ Ν.Π.Α.Α. 

vv..  ΈΈδδππαα    

Χο έδξα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Αήκνπ. 

 

22..33..11..22    ΝΝννκκηηθθφφ  ΠΠξξφφζζσσππνν  ΓΓεεκκννζζίίννππ  ΓΓηηθθααίίννππ  ««ΓΓεεκκννηηηηθθφφ  ΛΛηηκκεελληηθθφφ  ΣΣαακκεείίνν  

ηηθθππσσλλίίσσλλ»»  

Σν ΝΠΑΑ «Αεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν ηθπσλίσλ» ιεηηνπξγεί απφ 27/12/2012 

σο λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 

29394/1911/27-12-2012 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ώπνθεληξσκέλεο 

Α/ζεο Πεινπνλλήζνπ, Απη. Βιιάδαο & Ενλίνπ πνπ εθδφζεθε θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 46 ηνπ Ν. 4071/2012 κε έρεη έδξα ην Κηάην. 
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Αηνηθείηαη απφ 9κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην Αεκνηηθφ 

πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 θαη 244 ηνπ Ν. 3463/2006. Δ 

ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Αεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   

Σν Αεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν ηθπσλίσλ, θαιείηαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

θνηλήο σθειείαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εκπνξηθή, επηβαηηθή, λαπηηιηαθή, ηνπξηζηηθή   

θαη αιηεπηηθή θίλεζε θαη γεληθφηεξα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ θαζψο θαη 

ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή , πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο ιηκεληθέο δψλεο.  

Σν ΑΛΣ είλαη ΝΠΑΑ, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε 

ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. ηελ δηθαηνδνζία ηνπ εληάζζεηαη ην ιηκάλη ην αιηεπηηθφ 

θαηαθχγην θαη ε δψλε ιηκέλνο. 

 

  

22..33..11..33    ΝΝννκκηηθθφφ  ΠΠξξφφζζσσππνν  ΓΓεεκκννζζίίννππ  ΓΓηηθθααίίννππ  ««ρρννιιηηθθήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  

ΠΠξξσσηηννββάάζζκκηηααοο  ΔΔθθππααίίδδεεππζζεεοο  ΓΓήήκκννππ  ηηθθππσσλλίίσσλλ»»  

ΦΒΚ ζχζηαζεο::  1324/16-6-2011 ηεχρνο ΐ΄  

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ  Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν  

απφ 14 κέιε. Δ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινπζεί ηελ ζεηεία 

ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Χο έδξα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Αήκνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σαρπδξνκηθή Α/λζε Γεσξγίνπ Γελλεκαηά  2   Σ. Κ.  202-00   

ΚΕΏΣΟ.  

θνπφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ είλαη: 

       -  Δ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

θαζαξηφηεηαο, ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, απνρέηεπζεο, 

αλαισζίκσλ πιηθψλ θ.ι.π. 

       -  Δ εθηέιεζε κηθξψλ έξγσλ γηα επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ 

δηδαθηεξίσλ. 

       -  Δ απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ησλ επίπισλ, εμνπιηζκνχ θαη γεληθά ησλ  

δηδαθηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

- Δ θξνληίδα γηα ηελ εμεχξεζε άιισλ πφξσλ θαη ν εθνδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε έπηπια θαη ζθεχε, κε βηβιία γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη γεληθά 

κε φια ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα  ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γεληθφηεξα ε 

ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηε ζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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ΠΠίίλλααθθααοο  4477..    ΟΟηηθθννλλννκκηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ζζρρννιιηηθθήήοο  εεππηηηηξξννππήήοο  ππξξσσηηννββάάζζκκηηααοο  εεθθππααίίδδεεππζζεεοο  

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΥΟΛΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

ΒΣΟΤ 2018 

Τπφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο 74.138,57 

Έζνδα απφ Βπηρνξεγήζεηο θαη Σφθνπο 172.963,52 

Γεληθά Έζνδα 1.994,06 

Έμνδα 172.664,55 

Τπφινηπν 76.431,60 

  

  

22..33..11..44  ΝΝννκκηηθθφφ  ΠΠξξφφζζσσππνν  ΓΓεεκκννζζίίννππ  ΓΓηηθθααίίννππ  ««ρρννιιηηθθήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  

ΓΓεεππηηεεξξννββάάζζκκηηααοο  ΔΔθθππααίίδδεεππζζεεοο  ΓΓήήκκννππ  ηηθθππσσλλίίσσλλ»»  

ΦΒΚ ζχζηαζεο: 1324/16-6-2011 ηεχρνο ΐ΄ 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν δηνηθείηαη απφ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν 

απφ 9 κέιε. Δ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνινπζεί ηελ ζεηεία 

ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Χο έδξα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Αήκνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σαρπδξνκηθή Α/λζε Γεσξγίνπ Γελλεκαηά  2   Σ. Κ.  202-00   

ΚΕΏΣΟ. 

θνπφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ είλαη: 

       -  Δ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

θαζαξηφηεηαο, ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεθψλνπ, απνρέηεπζεο, 

αλαισζίκσλ πιηθψλ θ.ι.π. 

       -  Δ εθηέιεζε κηθξψλ έξγσλ γηα επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ 

δηδαθηεξίσλ. 

       -  Δ απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ησλ επίπισλ, εμνπιηζκνχ θαη γεληθά ησλ  

δηδαθηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

- Δ θξνληίδα γηα ηελ εμεχξεζε άιισλ πφξσλ θαη ν εθνδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε έπηπια θαη ζθεχε, κε βηβιία γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη γεληθά 

κε φια ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα  ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γεληθφηεξα ε 

ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηε ζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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 Πίλαθαο 48.  Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζρνιηθήο επηηξνπήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΥΟΛΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

ΒΣΟΤ 2018 

Τπφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο 64.454,65 

Έζνδα απφ Βπηρνξεγήζεηο θαη Σφθνπο 186.041,17 

Γεληθά Έζνδα 23.932,71 

Έμνδα 212.480,25 

Τπφινηπν 61.948,28 

 

  

22..33..22    ΝΝοομμιικκάά  ΠΠρρόόσσωωππαα  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ΔΔιικκααίίοουυ  

22..33..22..11    ΚΚννηηλλσσθθεειιήήοο  ΓΓεεκκννηηηηθθήή  ΔΔππηηρρεείίξξεεζζεε  ΓΓήήκκννππ  ηηθθππσσλλίίσσλλ  ((ΚΚνν..ΓΓ..ΔΔ..ΓΓεε....))  
  

χκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ Ν. 3852/2010, νη ππάξρνπζεο θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΏ πξψηνπ βαζκνχ πνπ ζπλελψλνληαη, ζπγρσλεχνληαη 

ππνρξεσηηθά ζε κηα θνηλσθειή επηρείξεζε. 

ην Αήκν ηθπσλίσλ ζπγρσλεχηεθαλ ηξεηο (3) Αεκνηηθέο Κνηλσθειείο 

Βπηρεηξήζεηο: 

Ώ) Αεκνηηθή Κνηλσθειήο Βπηρείξεζε Φελενχ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην αξηζ. 

18/15-1-2010 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ‟]. 

ΐ) Αεκνηηθή Κνηλσθειήο Βπηρείξεζε ηπκθαιίαο, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην 

αξηζ. 1585/31-7-2009 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ] 

Γ) Κνηλσθειήο Αεκνηηθή Βπηρείξεζε ηθπσλίσλ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην 

αξηζ. 1402/15-7-2009 ΦΒΚ [ηεχρνο ΐ]. 

Δ Κνηλσθειήο Βπηρείξεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

Κνηλσθειψλ Βπηρεηξήζεσλ θέξεη ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Αεκνηηθή Βπηρείξεζε 

Αήκνπ ηθπσλίσλ». (Κν.Α.Β.Αε..). 

 

ii..  κκοοππόόρρ    

θνπνί ηεο Κνηλσθεινχο Βπηρείξεζεο είλαη νη δξάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ηνκέα Πνιηηηζκνχ, (εηδηθά θαη κφλν γηα δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη 

βάζεη ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ δηθαηνχρνη είλαη κφλν θνξείο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ) θαη δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σνκέα 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Ώιιειεγγχεο, ήηνη: 

 

Πνιηηηζκόο: 

ηνλ ηνκέα απηφ πεξηιακβάλεηαη ε πινπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

ησλ νπνίσλ δηθαηνχρνη είλαη κφλν θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αθνξνχλ: 
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 Ώλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, πξνβνιή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ.  

 Αηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ή ζπκκεηνρή ζε απηά. 

 Έθδνζε εληχπσλ, βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. 

 Αεκηνπξγία αξρείνπ κε θαηαγξαθέο εζίκσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ (κέζσ 

βηληενζθνπήζεσλ, ερνγξαθήζεσλ θιπ.) θαη παξνπζίαζε απηψλ. 

 Πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο ζε Βζληθφ, Βπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. 

 

Κνηλσληθή πξνζηαζία – Αιιειεγγύε θαη Παηδεία: 

 Δ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

αιιειεγγχεο. 

 Δ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο.  

 Δ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ.  

 Δ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε 

ηελ παξνρή αλάινγσλ ππεξεζηψλ. 

 Δ ιεηηνπξγία κνλάδσλ ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, Κέληξσλ πλνδεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Κέληξσλ Μεηαλαζηψλ, θαζψο θαη 

Κέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αγσγήο 

πγείαο θαη πξναγσγήο ηεο Αεκφζηαο Τγείαο, Κέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θ.ι.π. 

 Δ ζηήξημε ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ δεκνηηθψλ 

πνιηηηθψλ. 

 Δ ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο 

γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ. 

 Δ Λεηηνπξγία Σξάπεδαο Ώίκαηνο – Ασξεάο Οξγάλσλ - Μπεινχ ησλ νζηψλ. 

 Μνλάδεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο / ΐνήζεηα ζην ζπίηη. 

ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο εμαζθαιίζηεθε ε ζπλέρηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΐνήζεηα ζην πίηη» ην νπνίν εμππεξεηεί ζήκεξα πάλσ απφ 170 

σθεινχκελνπο ζηηο ηξεηο Αεκνηηθέο Βλφηεηεο θαη πξνζθέξεη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε, λνζειεία θαη νηθηαθή θξνληίδα ζε κνλαρηθά ειηθησκέλα άηνκα, θαη άηνκα κε 
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εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ απφιπηε αλάγθε βνήζεηαο. Ώπεπζχλεηαη ζε κε 

απηνεμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο, ειηθησκέλνπο, κε πξνηεξαηφηεηα ζ‟ απηνχο πνπ 

δηαβηνχλ κφλνη ηνπο θαη ην εηζφδεκά ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή. Δ εμεηδηθεπκέλε θαη νξγαλσκέλε νκάδα απνηειείηαη απφ Κνηλσληνιφγν, 

Ννζειεχηξηεο θαη Οηθνγελεηαθέο βνεζνχο.  

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο είλαη:  

- πκβνπιεπηηθή αηφκσλ - νηθνγελεηψλ 

- Φπρνινγηθή ζηήξημε 

- Παξνρέο απφ αζθαιηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο 

- πλνδεία ζε ππεξεζίεο 

- Έιεγρνο πγείαο, θαη‟ νίθνλ λνζειεία 

- Οηθηαθή βνήζεηα, καγείξεκα, αγνξά θαη παξάδνζε  ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πξψηεο 

αλάγθεο,  πιεξσκή ινγαξηαζκψλ. 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ειηθησκέλνπο: 

 Δ δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο, ζην νηθείν θπζηθφ 

θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 Δ θαηάιιειε ππνζηήξημή ηνπο νχησο ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ απηάξθεηά ηνπο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηνπο ζπκκεηνρή.  

 Δ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, πνπ εμαζθαιίδνπλ πγεία θαη 

πνηνηηθή δηαβίσζε ζηνπο ειηθησκέλνπο. 

 

Η ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ): 

 Ώλνηρηή πξνζηαζία θαη θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ κε ηελ παξακνλή ηνπο 

ζηελ Κνηλφηεηα απνηξέπνληαο ηελ αλάγθε γηα ηδξπκαηηθή πεξίζαιςε θαη 

απνθεχγνληαο ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ.  

 Πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ, ψζηε λα παξακείλνπλ απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 Κνηλσληθή Βξγαζία ζηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ.  

 Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα Εαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 

Φπζηθνζεξαπεία θαη Βξγνζεξαπεία.  

 Τπεξεζίεο νξγαλσκέλεο ςπραγσγίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ ζε 

δηάθνξεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
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 Βπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ εηδηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά 

κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ. 

 Έξεπλα ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο ειηθησκέλνπο. 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα εππαζείο νκάδεο:  

 Ώλάπηπμε δξάζεσλ θαη δνκψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα πνπ 

βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ γηα ηελ άξζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ απεηινχλ ηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσληθή δσή (Σζηγγάλνη, Μεηαλάζηεο, 

πξφζθπγεο). 

 Ώλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ απηψλ.  

 Ώλάπηπμε πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δνκψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ απηψλ (πκβνπιεπηηθή θαη 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο). 

 Βπαηζζεηνπνίεζε / Βλεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ θαη νκάδσλ (δηνξγάλσζε 

εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, εθδειψζεσλ). 

 Αεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ πξφιεςεο απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο.  

 Ώλάπηπμε δξάζεσλ ,πξνγξακκάησλ θαη δνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

πνπ έρνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο: 

 αλάπηπμε δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη δνκψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

Αεκφζηαο Τγείαο κε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο.  

 Αεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Αεκνηηθνχ Εαηξείνπ. 

 Πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα γπλαίθεο: 

 Πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δνκέο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ (ζπκβνπιεπηηθά Κέληξα Γπλαηθψλ). 

  Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο αιιά θαη ηεο 

παξακνλήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκθηιίσζεο 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

iiii..  ΓΓιιοοίίκκηηζζηη  ((άάππθθπποο  225555  ΝΝ..  33664433//22000066))  

Δ επηρείξεζε δηνηθείηαη απφ ζπκβνχιην απνηεινχκελν απφ ελλέα (9) κέιε, ηα 

νπνία νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην. Ώπφ ηα 
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κέιε απηά ηέζζεξηο (4) είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ Αήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ, έλαο (1) 

ζα πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία έλαο (1) εθπξφζσπνο θνηλσληθνχ θνξέα ηνπ Αήκνπ 

θαη ηέζζεξηο (4) Αεκφηεο. Δ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Α.. είλαη δηεηήο θαη ιήγεη πάληνηε 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνηηθή επηρείξεζε απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν απφ 

είθνζη (20) εξγαδφκελνπο ζην Α.. ζα ππάξρεη θαη εθπξφζσπνο απηψλ, κεηψλνληαο 

αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ησλ αηξεηψλ ζε ηξεηο (3). 

 

iiiiii..  ΠΠόόπποοιι    

Πφξνη ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

Δ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Αήκν ηθπσλίσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο κε βάζε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ. 

3463/2006, ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ 

λ.3463/20006, ε ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη Βζληθψλ Φνξέσλ, νη δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο 

απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα, 

ινηπέο επηρνξεγήζεηο – δάλεηα, ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ 

ηεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο 

πξνο ηξίηνπο, ζπκκεηνρή ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 225 

ηνπ λ. 3463/2006. 

ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε πεξηέξρνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

iivv..  ΓΓιιάάππκκεειιαα   

Δ δηάξθεηα ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) ρξφληα κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο κε απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

vv..  ΛΛύύζζηη  ηηηηρρ  εεππιισσεείίππηηζζηηρρ  

Δ επηρείξεζε ιχεηαη φηαλ: 

Ώ. Παξέιζεη ε πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα ηεο. 

ΐ. Πξηλ ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηάο ηεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κειψλ ηνπ θαη πξάμε ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο Πει/ζνπ, Απη. Βιιάδαο & 

Ενλίνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

ιχεηαη ε επηρείξεζε ππνρξεσηηθά, εάλ θαηαζηεί αλελεξγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ 

ησλ δχν (2) εηψλ. 

Σε ιχζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε απηήο. Μεηά ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο, φζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκέλνπλ πεξηέξρνληαη ζην 
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Αήκν. Δ εθθαζάξηζε γίλεηαη κφλνλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην 

νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

 

vvii..  ΈΈδδππαα  

Έδξα ηεο επηρείξεζεο νξίζηεθε ε έδξα ηνπ Αήκνπ. 

 

vviiii..  ΚΚεεθθάάλλααιιοο::  

Σν θεθάιαην ζχζηαζεο ηεο Κνηλσθεινχο επηρείξεζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 224.761,51 Βπξψ (είλαη απηφ ησλ ηξηψλ ΚΟΑΒ 

πνπ ζπγρσλεχζεθαλ δει. 30.000,00€ Φελενχ, 30.000,00€ ηπκθαιίαο, 164.761,51€ 

ηθπσλίσλ) θαη έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ αξρηθή ζχζηαζε ησλ ηξηψλ ΚΟΑΒ. 

 

22..33..22..22  ΓΓεεκκννηηηηθθήή  ΔΔππηηρρεείίξξεεζζεε  ΌΌδδξξεεππζζεεοο  θθααηη  ΑΑππννρρέέηηεεππζζεεοο  ηηθθππσσλλίίσσλλ    
  

Δ Αεκνηηθή Βπηρείξεζε Όδξεπζεο – Ώπνρέηεπζεο ζπζηάζεθε ην 1996 κε ηελ 

επσλπκία Α.Β.Τ.Ώ.Κ. ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.1069/80 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί 

πξαγκαηηθά απφ ην 1997 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο ήηαλ ζηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ. Σν 

2000 έγηλε επέθηαζε αξκνδηνηήησλ ζε φιε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ πξψελ  

(Καπνδηζηξηαθνχ) Αήκνπ ηθπσλίσλ θαη αιιαγή επσλπκίαο ζε Αεκνηηθή Βπηρείξεζε 

Όδξεπζεο – Ώπνρέηεπζεο ηθπσλίσλ. Δ Α.Β.Τ.Ώ.. είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Εδησηηθνχ 

Αηθαίνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα. 

 

ii..  κκοοππόόρρ  

Δ Α.Β.Τ.Ώ. είλαη αξκφδηα γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, 

εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο 

αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, σο θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη 

απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ Αήκνπ ηθπσλίσλ (Καπνδηζηξηαθφο). 

 

iiii..  ΓΓιιάάππθθππωωζζηη  ΤΤππηηππεεζζιιώώνν  

Δ Α.Β.Τ.Ώ.. δηαξζξψλεηαη ζηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

 Γενική Γιεύθςνζη κε ηα παξαθάησ Γξαθεία: 

Α) Γιεύθςνζη Οικονομικών & Γιοικηηικών Τπηπεζιών  

 Λνγηζηήξην 

 Σακείν 

 Γξακκαηεία – Πξσηφθνιιν 

 Σνκέαο Βζφδσλ & Πειαηψλ 

Β) Γιεύθςνζη Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ 

1) Τπεξεζία Όδξεπζεο & Ώπνρέηεπζεο 

 Καηακεηξεηέο 
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 Τδξαπιηθνί 

 Βξγάηεο 

2) Τπεξεζία ΐηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ 

 

 Διεθηξνιφγνο 

 πληεξεηήο Μεραλεκάησλ 

Δ ΑΒΤΏ έρεη ην πνιχ δχζθνιν έξγν ηεο χδξεπζεο ηεο πφιεο. Σν λεξφ απφ 

ην νπνίν πδξεχεηαη ε πφιε πξνέξρεηαη απφ γεσηξήζεηο. 

Δ απνρέηεπζε θαιχπηεη θαηά 90% ηελ πφιε ηνπ Κηάηνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο 

Αηκεληνχ θαη Κάησ Αηκεληνχ, Μνπιθίνπ θαη Παζίνπ, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ θάιπςε 

φιεο ηεο παξαιηαθήο δψλεο. 

Λεηηνπξγεί κνλάδα ΐηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ κε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία. 

  

iiiiii..  ΑΑξξιιοολλόόγγηηζζηη  ΓΓ..ΔΔ..ΤΤ..ΑΑ....  

 

             Πίλαθαο 49. Ώμηνιφγεζε Α.Β.Τ.Ώ.. Απλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Οη πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο. Δ 
ΑΒΤΏ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηψξα ηηο ππνδνκέο απηέο, 
αληηκεησπίδνληαο πνιιά ηερληθά πξνβιήκαηα θαη κεγάιν θφζηνο 

- Δ έιιεηςε επάξθεηαο θαη θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
πξνκήζεηα κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ απφ ηδηψηεο, απμάλνληαο έηζη ην 
θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

- Δ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ κε χπαξμεο πεγαίσλ λεξψλ, 
έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεγάινπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- Τπάξρνπλ ειιείςεηο πξνζσπηθνχ (θπξίσο εξγάηεο) 
 

- Μηθξφο αξηζκφο κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

Οηθνλνκηθά 
- Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ιφγσ αδπλακίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο & 
Γηαδηθαζίεο 

- Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εληεηαγκέλσλ έξγσλ ζην ΒΠΏ φιε ε 
παξαζαιάζζηα δψλε ζα έρεη απνρέηεπζε θαη θαηλνχξγηα δίθηπα χδξεπζεο 
θαη απνρέηεπζεο 

- Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο ηνπ Κηάηνπ (απνρέηεπζεο–χδξεπζεο) 
έρνπλ αληηκεησπηζηεί επηηπρψο 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

- Βμππεξέηεζε κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηψλ θαζεκεξηλά (100-300 άηνκα 
θαζεκεξηλά) θαη ακεζφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- Βμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 
- Λεηηνπξγία ζπλεξγείνπ επηθπιαθήο 
- Πξφζθαηε αλαλέσζε ηεο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο 

Οηθνλνκηθά - Ώμηνπνίεζε πφξσλ γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε έξγσλ (ΒΠΏ) 
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22..33..22..33    ΦΦννξξεείίοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ηηεεξξεεψψλλ  ΑΑππννββιιήήηησσλλ  ΦΦννΓΓΑΑ  

Οη ΦνΑΏ είλαη νη αξκφδηνη θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε θαη πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

ρεδίσλ Αηαρείξηζεο ηεξεψλ απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε, κεηαθφξησζε, αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε δνκή ησλ 

ΦνΑΏ απνηειείηαη απφ ην Ν.1650/1986 «Γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», ην 

Ν. 3536/2007 «Βηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη 

Ώπνθέληξσζεο», ην Ν. 3463/06 «Κχξσζε Κψδηθα Αήκσλ & Κνηλνηήησλ» θαη ηελ 

ΚΤΏ 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Αηαρείξηζε ηεξεψλ Ώπνβιήησλ. 

Βζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Αηαρείξηζεο», Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο).  

  Βηδηθφηεξα ν Ν. 3536/2007 νξίδεη φηη νη ΦνΑΏ κπνξνχλ λα είλαη χλδεζκνη 

Ο.Σ.Ώ. ή Ώλψλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Ώ.  Ο Ν.3537/2007 πξνβιέπεη ηελ ζέζπηζε ΚΤΏ 

πνπ ζα ξπζκίδεη εηδηθφηεξα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦνΑΏ θαζψο 

θαη δεηήκαηα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο.   Δ πεξηνρή επζχλεο κηαο Βπηρείξεζεο ΦνΑΏ, 

πεξηιακβάλεη κηα ηνπιάρηζηνλ Αηαρεηξηζηηθή Βλφηεηα Ώπνξξηκκάησλ, φπσο απηή έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ηνλ νηθείν ΠΒΑΏ (Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Αηαρείξηζεο 

Ώπνξξηκκάησλ).  

  Ο Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε ελφο 

Φνξέα Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ ζε θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Ο ΦνΑΏ 

απηφο πξνβιέπεηαη λα έρεη ηε κνξθή εληαίνπ ζπλδέζκνπ (ΝΠΑΑ), ζηνλ νπνίν  

ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά φινη νη δήκνη ηεο πεξηθέξεηαο. Οη ζχλδεζκνη θαη νη 

αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί σο θνξείο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, ππνθαζίζηαληαη απ‟ απηφλ. Οη κελ ζχλδεζκνη ζπγρσλεχνληαη νη δε 

αλψλπκεο εηαηξείεο ιχνληαη. ήκεξα έρνπλ ζπζηαζεί ΦνΑΏ ζε αξθεηέο πεξηθέξεηεο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ν Αήκνο 

καο.  

Σν απνηέιεζκα ηεο ζχζηαζεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ε 

Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Ώπνξξηκκάησλ κε ΑΕΣ.  Σν αληηθείκελν ηεο ζχκπξαμεο 

είλαη ε κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηεο Οινθιεξσκέλεο Αηαρείξηζεο Ώπνξξηκκάησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 28 εηψλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο ζρεηηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Αηθαηνχρνο είλαη ε Πεξηθέξεηα 
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Πεινπνλλήζνπ κε Πξνυπνινγηζκφ: 135.079.023,54 € απφ ηα νπνία:  Εδία 

Κεθάιαηα: 84.000.000€ 

πγρξεκαηνδφηεζε απφ ΒΒ: 66.000.000€.   

Δ θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηνπ έξγνπ ΑΕΣ γηα ηελ Πεινπφλλεζν αγγίδεη ηα 9 

ρξφληα θαη ζα πξέπεη επίζεο λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο. Χζηφζν πξέπεη λα ηειεηψζεη ην ζέκα απηφ, ψζηε λα 

παξαιεθζνχλ ηα ζηεξεά απφβιεηα  ζηνλ ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν.  Αελ είλαη 

εθηθηή  ε αλακνλή κηαο επηπιένλ πεληαεηίαο κε αζηηθά απνξξίκκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, γηα λα μεθηλήζεη έλαο λένο δηαγσληζκφο απφ ηελ αξρή. 

  

22..44    ΑΑννθθρρώώππιιννοο  ΔΔυυννααμμιικκόό    

22..44..11    ΕΕιιδδιικκέέςς  ΘΘέέσσεειιςς 

ην Αήκν έρνπλ νξηζηεί ηξεηο (3) ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ νη νπνίεο 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

-  Μία   (1) ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

- Αχν (2) ζέζεηο σο Βηδηθνί πλεξγάηεο (ππνζηήξημε Αήκνπ), κε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

 έλαο δηθεγφξνο (ΠΒ). 

 έλαο ζπλεξγάηεο ζε ηερληθά ζέκαηα (ΣΒ). 

22..44..22    ΣΣαακκττιικκόό  ΠΠρροοσσωωππιικκόό   

χκθσλα κε ηνλ ΟΒΤ ηνπ Αήκνπ πξνβιέπνληαη 199  ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη  δηαθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο: 

- Παλεπηζηεκηαθήο Βθπαίδεπζεο (ΠΒ),  

- Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο (ΣΒ),  

- Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (ΑΒ),  

- Τπνρξεσηηθήο Βθπαίδεπζεο (ΤΒ). 

1. ηελ θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 
 
           Πίλαθαο 50α. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Π.Β. ζην Αήκν, αλά θαηεγνξία / 

θιάδν. 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ ΤΝΟΛΟ 

ΠΔ1/ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 6 

ΠΔ1 Οηθνλνκηθνχ 3 

ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 3 
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ΠΔ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Κνηλσληνιφγσλ 
ή Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο) 

1 

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ 1 

ΠΔ Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

1 

ΠΔ Γηαρείξηζεο Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ 1 

ΠΔ Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη 
Δπηθνηλσλίαο 

1 

ΠΔ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο 2 

ΠΔ3/ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 6 

ΠΔ6 Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ 3 

ΠΔ πγθνηλσληνιφγσλ 1 

ΠΔ4/ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 2 

ΠΔ5/ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 3 

ΠΔ Πεξηβάιινληνο 2 

ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

2 

ΠΔ9/ΠΔ Γεσπφλσλ 4 

ΠΔ Γεσιφγσλ 1 

ΠΔ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 1 

ΠΔ/ΠΔ11 Πιεξνθνξηθήο / Μεραληθψλ Ζ/Τ 1 

ΠΔ7 Υεκηθψλ Μεραληθψλ 2 

ΠΔ Ηαηξψλ (Ηαηξφο Δξγαζίαο) 1 

ΠΔ Κηεληάηξσλ 1 

ΠΔ Κνηλσληνινγίαο 1 

ΠΔ Δπηθνηλσληψλ θαη Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο 

1 

ΠΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ 4 

ΠΔ Φπρνιφγσλ 1 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΧΝ Π.Δ 56 
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2. ηελ θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 
 
Πίλαθαο 50β. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Σ.Β. ζην Αήκν, αλά θαηεγνξία / θιάδν. 

ΚΛΑΓΟ ΣΔ ΤΝΟΛΟ 

ΣΔ3 Σερλνιφγσλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 2 

ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ 1 

ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 1 

ΣΔ Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 2 

ΣΔ19 Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνληθψλ 
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 

1 

ΣΔ4 Σερλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 4 

ΣΔ5 Σερλνιφγσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ  2 

ΣΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 2 

ΣΔ13/ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο (δσηθήο ή 
θπηηθήο παξαγσγήο) 

2 

ΣΔ Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 
Πεξηβάιινληνο 

1 

ΣΔ17 Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 3 

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ.Α. 2 

ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ 2 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΧΝ Σ.Δ 25 

 

3.  ηελ θαηεγνξία Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 
       Πίλαθαο 50γ. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Α.Β. ζην Αήκν, αλά θαηεγνξία / θιάδν. 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ ΤΝΟΛΟ 

ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ 25 

ΓΔ Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ 1 

ΓΔ38/ΓΔ Υεηξηζηψλ Ζιεθηξνληθνχ 
Τπνινγηζηή / ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ / 
Πιεξνθνξηθήο 

4 

ΓΔ Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο 2 

ΓΔ5 Γνκηθψλ Έξγσλ 1 

ΓΔ6/ΓΔ ρεδηαζηψλ 2 
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ΓΔ24 Ζιεθηξνιφγσλ 3 

ΓΔ Μεραλνζηαζηαξρψλ 1 

ΓΔ Μεραλνηερληηψλ γηα κερ/ηα έξγνπ 1 

ΓΔ Μεραλνηερληηψλ Απηνθηλήησλ 1 

ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ Απηνθηλήησλ 1 

ΓΔ28 Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ  12 

ΓΔ29 Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 13 

ΓΔ30/ΓΔ Σερληηψλ πληήξεζεο Αζηηθνχ 
Δμνπιηζκνχ 

2 

ΓΔ35/ΓΔ Κεπνπξψλ – Γελδξνθφκσλ –
Αλζνθφκσλ- Γελδξνθεπνπξψλ  

1 

ΓΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ 1 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΧΝ Γ.Δ 74 

 

5. ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 
 
      Πίλαθαο 50δ.Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Τ.Β. ζην Αήκν, αλά θαηεγνξία / θιάδν. 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

ΤΔ1 Κιεηήξσλ – Θπξσξψλ- Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

1 

ΤΔ Δπηζηαηψλ Καζαξηφηεηαο 2 

ΤΔ16 Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

24 

ΤΔ16 Δξγαηψλ (Καζαξηφηεηαο, πλεξγείσλ, 
Τδξνλνκέσλ)  

3 

ΤΔ16 Δξγαηψλ θήπσλ 11 

ΤΔ16 Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο Δζσηεξηθψλ 
Υψξσλ 

2 

ΤΔ Δξγαηψλ Νεθξνηαθείνπ 1 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΧΝ ΤΔ 44 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ην λέν Αήκν ηθπσλίσλ κεηά βίαο αλέξρεηαη 

ζην πνζνζηφ ηνπ κηζνχ πεξίπνπ (43,71%) ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζέζεσλ ηνπ ΟΒΤ. 

Πξνέξρεηαη απφ ηνπο πξψελ Αήκνπο ηθπσλίσλ, ηπκθαιίαο θαη Φελενχ θαη απφ 

ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο. Ο Αήκνο ηθπσλίσλ απαζρνιεί νγδφληα επηά (87) 
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ηαθηηθνχο ππαιιήινπο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ αλαιπηηθά παξαηίζεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

         Πίλαθαο 51. Ώπαζρνινχκελνη ηαθηηθνί ππάιιεινη ζην Αήκν αλά θαηεγνξία / θιάδν. 

Καηεγνξία / Κιάδνο 

Θέζεηο Βάζεη ηνπ Ο.Δ.Τ. 

Τθηζηάκελεο Θέζεηο 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ 

ΠΒ/ ΠΒ 1 Αηνηθεηηθνχ 4 

ΠΒ/ ΠΒ 1 Οηθνλνκηθνχ 2 

ΠΒ / ΠΒ Αηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ  1 

ΠΒ / ΠΒ 3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 1 

ΠΒ/ ΠΒ 6 Ώγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ 
Μεραληθψλ 

1 

ΠΒ5/ΠΒ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 1 

ΠΒ Πεξηβάιινληνο 1 

ΠΒ / ΠΒ 9 Γεσπφλσλ 2 

ΠΒ / ΠΒ Αηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ 
Πνιηηψλ 

4 

ΠΒ Υσξνηάθηεο Πνιενδφκνο 1 

 
ΠΒ Γπκλαζηψλ 

1 

χλνιν 19 

ΚΛΑΓΟ ΣΔ 

ΣΒ3 Σερλνιφγσλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 1 

ΣΒ4 Σερλνιφγσλ Διεθηξνιφγσλ 
Μεραληθψλ 

3 

ΣΒ5 Σερλνιφγσλ Σνπνγξάθσλ 
Μεραληθψλ 

1 

ΣΒ Βπνπηψλ Αεκφζηαο Τγείαο 2 

ΣΒ13 / ΣΒ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο 
(δσηθήο ή θπηηθήο παξαγσγήο) 

1 
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ΣΒ17 Αηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 2 

ΣΒ Αηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 2 

χλνιν 12 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ 

ΑΒ1 Αηνηθεηηθνχ  
(* εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζέζε πξνέθπςε 
απφ απφζπαζε δηεηνχο δηάξθεηαο απφ 
άιιν Αήκν) 

15 * 
 

ΑΒ38 / ΑΒ Υεηξηζηψλ Δ/Τ / ΑΒ 
Πξνζσπηθνχ Δ/Τ / Πιεξνθνξηθήο 

5 

ΑΒ Βπνπηψλ Καζαξηφηεηαο 1 

ΑΒ5 Ανκηθψλ Έξγσλ 1 

ΑΒ24 Διεθηξνιφγσλ 1 

ΑΒ28 Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ 5 

ΑΒ29 Οδεγψλ Ώπηνθηλήησλ 10 

ΑΒ30 / ΑΒ Σερληηψλ πληήξεζεο 
Ώζηηθνχ Βμνπιηζκνχ 

1 

ΑΒ Βπνπηψλ – θπιάθσλ ζρνιηθψλ 
θηηξίσλ, (κε απφζπαζε δηεηνχο 
δηάξθεηαο ζην Αήκν) 

1 

χλνιν 40 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ 

ΤΒ1 Κιεηήξσλ – Θπξσξψλ – Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

1 

ΤΒ16 Βξγαηψλ Καζαξηφηεηαο -  Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ  

13 

ΤΒ16 Βξγαηψλ θήπσλ 2 

χλνιν 16 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ(Α+Β+Γ+Γ)  87 * 

*(απφ ην παξαπάλσ ζχλνιν έρνπλ απνζπαζζεί ιφγσ πγείαο γηα δχν ρξφληα ζε άιινπο Αήκνπο 

2 ΤΒ εξγάηεο θαζαξηφηεηαο θαη 1 ΑΒ 29 νδεγφο).   

 

Οη πθηζηάκελεο ζέζεηο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Αήκν 

ηθπσλίσλ απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα.  
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Γξάθεκα 27. Τθηζηάκελεο ζέζεηο ζην Αήκν ηθπσλίσλ ζχκθσλα κε ην λέν Ο.Β.Τ. (199 ζέζεηο 

ζπλνιηθά) 

 

 

 

Γξάθεκα 28. Πνζνζηφ (%) απαζρνινπκέλσλ αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο ζην Αήκν (87 άηνκα 

ζπλνιηθά). 

 

πσο θαίλεηαη απφ ην γξάθεκα 28, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (ζρεδφλ ην ½) 

ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζην Αήκν είλαη Αεπηεξνβάζκηαο 
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Βθπαίδεπζεο. Ώθνινπζνχλ νη ππάιιεινη ησλ θαηεγνξηψλ ΠΒ  21,84%, ΤΒ 18,39% 

θαη ΣΒ 13,79%.. 

 

22..44..33    ΠΠρροοσσωωππιικκόό  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ΔΔιικκααίίοουυ  ΑΑοορρίίσσττοουυ  ΦΦρρόόννοουυ  ((ΙΙΔΔΑΑΦΦ))  

  Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΕΑΏΥ) θαη νη νπνίεο είλαη 

πξνζσπνπαγείο. Οη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη φηαλ θελσζνχλ κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν: 

 

  Πίλαθαο 52α. Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο  Εδησηηθνχ  Αηθαίνπ Ώνξίζηνπ Υξφλνπ. 

Δηδηθφηεηεο 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 1 

ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 1 

ΤΔ Καζαξίζηξηα ρνιηθψλ Μνλάδσλ (πιήξνπο 
απαζρφιεζεο) 

9 

ΓΔ Ζιεθηξνηερλίηεο 1 

ΤΔ Δξγάηεο – ζπλνδνί απνξξηκκαηνθφξνπ  6 

χλνιν ζέζεσλ ΗΓΑΥ 18 

 
 

 Πίλαθαο 52β. Ώπαζρνινχκελνη  κε ζρέζε εξγαζίαο  Εδησηηθνχ  Αηθαίνπ Ώνξίζηνπ Υξφλνπ. 

Δηδηθφηεηεο Αξηζκφο ζέζεσλ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ΗΓΑΥ 1 

ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΗΓΑΥ 1 

ΤΔ Καζαξίζηξηα ρνιηθψλ Μνλάδσλ 7 

ΓΔ  Ζιεθηξνιφγσλ 1 

ΤΔ Δξγάηεο – πλνδνί Απνξξηκκαηνθφξνπ 3 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΧΝ ΗΓΑΥ 13 * 

* (Βπηπιένλ ππεξεηεί κία ππάιιεινο ΑΒ1 Αηνηθεηηθνχ κε απφζπαζε δηεηνχο δηάξθεηαο ζην 

Αήκν.)  
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22..44..44    ΠΠρροοσσωωππιικκόό  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ΔΔιικκααίίοουυ  ΟΟρριισσμμέέννοουυ  ΦΦρρόόννοουυ   

Πξνβιέπνληαη ζαξάληα ηξεηο (43) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη γηα θάιπςε 

αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

22..55    ΔΔηημμοοττιικκήή  ΠΠεερριιοουυσσίίαα   

Ο Αήκνο δηαζέηεη αμηφινγε Αεκνηηθή Πεξηνπζία. ηελ θαηνρή ηνπ Αήκνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη θηίξηα θαη εδαθηθέο εθηάζεηο (γήπεδα – νηθφπεδα θαη αγξνί). 

Οξηζκέλα απφ απηά ελνηθηάδνληαη ελψ ηα ππφινηπα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο 

ηνπ Αήκνπ. 

Σα αγξνηεκάρηα βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο πην νξεηλέο θνηλφηεηεο. Μέξνο απηψλ 

ησλ αγξνηεκαρίσλ, έπεηηα απφ δεκνπξαζία, ελνηθηάδνληαη απφ βνζθνχο θαη 

γεσξγνχο.  

Δ δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηδηαίηεξα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα 

κπνξνχζε λα απνδψζεη κεγαιχηεξα έζνδα ζην Αήκν. 

 

22..55..11    ΔΔηημμοοττιικκάά  ΚΚττίίρριιαα 

Ο Αήκνο ηθπσλίσλ δηαζέηεη ζπλνιηθά 167 αθίλεηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 113 

είλαη ζηε Α.Β. ηθπσλίσλ, 35 ζηε Α.Β. ηπκθαιίαο θαη 19 ζηε Α.Β. Φελενχ: 

 

   Πίλαθαο 53. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή θηηξίσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

ΗΓΗΟΚΣΖΣΑ ΑΚΗΝΖΣΑ  

Α/Α 
ΔΗΓΟ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Σ.Μ. (m²)            ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΣΔΓΑΕΟΝΣΑΗ                      

Γ.Δ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

1 ΚΣΕΡΕΟ ΏΡΥΏΕΏ ΕΚΤΧΝΏ 350 ΑΔΜΟΣΕΚΟ/ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 

2 ΚΣΕΡΕΟ ΏΡΥΏΕΏ ΕΚΤΧΝΏ 80 ΚΒΝΟ 

3 ΚΣΕΡΕΟ ΏΡΥΏΕΏ ΕΚΤΧΝΏ 35 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΓΡΏΦΒΕΟ 

4 ΚΣΕΡΕΟ ΏΡΥΏΕΏ ΕΚΤΧΝΏ 88,38 «ΒΞΟΥΕΚΟ ΏΡΥΏΕΏ ΕΚΤΧΝΏ» 

5 ΚΣΕΡΕΟ  ΏΡΥΏΕΏ ΕΚΤΧΝΏ 133,81 ΚΒΝΣΡΟ ΜΒΛΒΣΧΝ ΏΡΥ.ΕΚΤΧΝΏ 

6 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 118,18 ΝΔΠΏΓΧΓΒΕΟ 

7 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 113,92 ΚΒΝΟ 

8 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 88 ΑΒΤΏ (ΝΠΕΑ) 

9 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 88 ΑΒΤΏ (ΝΠΕΑ) 

10 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 315,3 ΚΟΑΒΑΔ (ΝΠΕΑ) 

11 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 315,3 ΜΔΚΧΝΔ (ΝΠΑΑ) 

12 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 315,3 ΜΔΚΧΝΔ (ΝΠΑΑ) 
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13 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 196 ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΠΕΝΏΚΟΘΔΚΔ 

14 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 199 ΑΔΜΟΣΕΚΔ ΠΕΝΏΚΟΘΔΚΔ 

15 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 700 ΑΔΜΏΡΥΒΕΟ ΚΕΏΣΟΤ 

16 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 700 ΑΔΜΏΡΥΒΕΟ ΚΕΏΣΟΤ 

17 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 400 ΑΔΜΏΡΥΒΕΟ ΚΕΏΣΟΤ 

18 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 80 ΚΒΝΟ 

19 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 248,5 ΚΒΝΟ 

20 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 125 ΚΒΝΟ 

21 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 168 ΚΒΝΟ 

22 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 8 ΚΒΝΟ 

23 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 111 ΚΒΝΟ 

24 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 400 ΠΏΕΑΕΚΟ ΣΏΘΜΟ 

25 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 136 ΚΒΝΟ 

26 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 95 ΚΒΝΟ 

27 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 30 ΚΒΝΟ 

28 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 639,91 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

29 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 313,89 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

30 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 848,14 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

31 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 848,14 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

32 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 372 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

33 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 372 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

34 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 92 ΝΔΠΏΓΧΓΒΕΟ 

35 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 200 ΝΔΠΏΓΧΓΒΕΟ 

36 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 530 ΓΤΜΝΏΕΟ 

37 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 530 ΓΤΜΝΏΕΟ 

38 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 542,16 ΛΤΚΒΕΟ 

39 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 174 ΛΤΚΒΕΟ 

40 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 978,97 ΓΤΜΝΏΕΟ 

41 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 456,25 ΚΛΒΕΣΟ ΓΤΜΝΏΣΔΡΕΟ 

42 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 3.126,50 ΛΤΚΒΕΟ 

43 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 1.563,30 ΛΤΚΒΕΟ 

44 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 2.680,54 ΏΠΟΘΔΚΒ ΏΟ 

45 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 233,8 ΚΒΝΟ 

46 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 235 ΚΒΝΟ 

47 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 163 ΚΒΝΟ 

48 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 688,67 ΓΤΜΝΏΕΟ 

49 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 1.012,40 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

50 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 1.719,20 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

51 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 467,77 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

52 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 297,46 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

238 

 

53 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 143,3 ΚΒΝΟ 

54 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 184,84 ΚΒΝΟ 

55 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 120,49 ΚΒΝΟ 

56 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 237,22 ΚΒΝΟ 

57 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 85,27 ΚΒΝΟ 

58 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 94,67 ΚΒΝΟ 

59 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 24,02 ΚΒΝΟ 

60 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 166,03 ΚΒΝΟ 

61 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 43,65 ΚΒΝΟ 

62 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 70,92 ΚΒΝΟ 

63 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 74,08 ΚΒΝΟ 

64 ΚΣΕΡΕΟ ΚΕΏΣΟ 68,5 ΚΒΝΟ 

65 ΚΣΕΡΕΟ ΜΟΤΛΚΕ 149 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

66 ΚΣΕΡΕΟ ΜΟΤΛΚΕ 275 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

67 ΚΣΕΡΕΟ ΜΟΤΛΚΕ 180 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

68 ΚΣΕΡΕΟ ΠΏΕΟ 100 
ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 
ΑΕΧΡΟΦΟ  

69 ΚΣΕΡΕΟ ΠΏΕΟ 250 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

70 ΚΣΕΡΕΟ ΠΏΕΟ 100 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

71 ΚΣΕΡΕΟ ΑΕΜΔΝΕΟ 150 ΚΒΝΟ 

72 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΧ ΑΕΜΔΝΕΟ 461,46 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

73 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΧ ΑΕΜΔΝΕΟ 171,14 ΝΔΠΏΓΧΓΒΕΟ 

74 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΧ ΑΕΜΔΝΕΟ 54 ΚΒΝΟ 

75 ΚΣΕΡΕΟ ΜΕΚΡΟ ΐΏΛΣΟ 200 ΚΒΝΟ 

76 ΚΣΕΡΕΟ ΜΕΚΡΟ ΐΏΛΣΟ 160 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

77 ΚΣΕΡΕΟ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 153 ΚΒΝΟ 

78 ΚΣΕΡΕΟ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 100 ΚΒΝΟ 

79 ΚΣΕΡΕΟ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 175 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣ. ΚΏΣΏΣΔΜΏ ΑΕΧΡΟΦΟ 

80 ΚΣΕΡΕΟ ΚΡΤΟΝΒΡΕ 392,22 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ-ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 

81 ΚΣΕΡΕΟ ΚΡΤΟΝΒΡΕ 241,08 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ ΑΕΧΡΟΦΟ 

82 ΚΣΕΡΕΟ ΚΡΤΟΝΒΡΕ 370 ΓΤΜΝΏΕΟ 

83 ΚΣΕΡΕΟ ΚΛΔΜΒΝΣΕ 100 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΓΡΏΦΒΕΟ 

84 ΚΣΕΡΕΟ ΚΛΔΜΒΝΣΕ 100 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΓΡΏΦΒΕΟ 

85 ΚΣΕΡΕΟ ΚΛΔΜΒΝΣΕ 368 ΚΒΝΟ (ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ) 

86 ΚΣΕΡΕΟ ΛΏΛΕΧΣΕ 60 ΚΒΝΟ 

87 ΚΣΕΡΕΟ ΛΏΛΕΧΣΕ 60 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

88 ΚΣΕΡΕΟ ΛΏΛΕΧΣΕ 60 ΚΒΝΟ 

89 ΚΣΕΡΕΟ ΛΏΛΕΧΣΕ 81,71 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

90 ΚΣΕΡΕΟ ΟΤΛΕ 160 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣ. ΚΏΣΏΣΔΜΏ ΑΕΧΡΟΦΟ 

91 ΚΣΕΡΕΟ ΟΤΛΕ 150 ΚΒΝΟ (ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ) 

92 ΚΣΕΡΕΟ ΟΤΛΕ 120 ΚΒΝΟ 
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93 ΚΣΕΡΕΟ ΐΒΛΕΝΏ 74,2 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

94 ΚΣΕΡΕΟ ΐΒΛΕΝΏ 74,2 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

95 ΚΣΕΡΕΟ ΣΕΣΏΝΔ 80 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

96 ΚΣΕΡΕΟ ΣΕΣΏΝΔ 83 ΚΒΝΟ 

97 ΚΣΕΡΕΟ ΠΏΡΏΑΒΕΕ 53 ΚΒΝΟ (ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ) 

98 ΚΣΕΡΕΟ ΠΏΡΏΑΒΕΕ 80 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  

99 ΚΣΕΡΕΟ ΜΠΟΓΕΚΏ 35 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

100 ΚΣΕΡΕΟ ΜΠΟΓΕΚΏ 24 ΚΒΝΟ 

101 ΚΣΕΡΕΟ ΜΠΟΓΕΚΏ 45 ΚΒΝΟ 

102 ΚΣΕΡΕΟ ΜΠΟΓΕΚΏ 100 ΚΒΝΟ 

Γ.Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

103 ΚΣΕΡΕΟ ΣΤΜΦΏΛΕΏ 115 ΚΒΝΟ 

104 ΚΣΕΡΕΟ ΣΤΜΦΏΛΕΏ 46 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  

105 ΚΣΕΡΕΟ ΏΠΡΟΚΏΜΠΟ 144,27 ΚΒΝΟ 

106 ΚΣΕΡΕΟ ΏΠΡΟΚΏΜΠΟ 131 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  

107 ΚΣΕΡΕΟ ΑΡΟΟΠΔΓΔ 157,77 ΚΒΝΟ 

108 ΚΣΕΡΕΟ ΑΡΟΟΠΔΓΔ 25 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  

109 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΕΏΡΕ 105 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  

110 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΕΏΡΕ 33 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

111 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΛΕΏΝΟΕ 850 ΓΤΜΝΏΕΟ 

112 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΛΕΏΝΟΕ 283,87 ΑΔΜΏΡΥΒΕΟ  

113 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΛΕΏΝΟΕ 243 ΚΒΝΟ 

114 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΛΕΏΝΟΕ 148,8 ΏΠΟΘΔΚΒ ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ 

115 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΛΕΏΝΟΕ 20 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΓΡΏΦΒΕΟ 

116 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΏΝΒΏ 120 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

117 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΏΝΒΏ 119 ΚΒΝΟ (ΠΡΧΔΝ ΥΟΛΒΕΟ) 

118 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΏΝΒΏ 50 ΚΒΝΟ 

119 ΚΣΕΡΕΟ ΚΤΛΛΔΝΔ 170 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

120 ΚΣΕΡΕΟ ΚΤΛΛΔΝΔ 145 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

121 ΚΣΕΡΕΟ ΚΒΦΏΛΏΡΕ 327,56 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

122 ΚΣΕΡΕΟ ΚΒΦΏΛΏΡΕ 68 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

123 ΚΣΕΡΕΟ ΚΒΦΏΛΏΡΕ 37 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

124 ΚΣΕΡΕΟ ΛΏΤΚΏ 297 ΚΒΝΟ 

125 ΚΣΕΡΕΟ ΛΏΤΚΏ 68 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

126 ΚΣΕΡΕΟ ΛΏΤΚΏ 65 ΚΒΝΟ 

127 ΚΣΕΡΕΟ ΦΏΡΕ 172,5 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ ΑΕΧΡΟΦΟ 

128 ΚΣΕΡΕΟ ΦΏΡΕ 120 ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ 

129 ΚΣΕΡΕΟ ΦΏΡΕ 120 ΚΒΝΟ (ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ) 

Γ.Δ. ΦΔΝΔΟΤ 

130 ΚΣΕΡΕΟ ΦΒΝΒΟ 170 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 
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131 ΚΣΕΡΕΟ ΏΡΥΏΕΏ ΦΒΝΒΟ 170 ΚΒΝΟ 

132 ΚΣΕΡΕΟ ΏΡΥΏΕΏ ΦΒΝΒΟ 80 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  

133 ΚΣΕΡΕΟ ΓΚΟΤΡΏ 4.000,00 ΓΤΜΝΏΕΟ/ΛΤΚΒΕΟ 

134 ΚΣΕΡΕΟ ΓΚΟΤΡΏ 340 ΑΔΜΏΡΥΒΕΟ Α.Β. ΦΒΝΒΟΤ 

135 ΚΣΕΡΕΟ ΓΚΟΤΡΏ 225 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

136 ΚΣΕΡΕΟ ΓΚΟΤΡΏ 184,05 ΑΕΏΣΔΡΔΣΒΟ 

137 ΚΣΕΡΕΟ ΜΒΕΝΟ 1.293,50 ΑΔΜΟΣΕΚΟ-ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ 

138 ΚΣΕΡΕΟ ΜΒΕΝΟ 164 ΚΒΝΟ (ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ) 

139 ΚΣΕΡΕΟ ΜΒΕΝΟ 60 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

140 ΚΣΕΡΕΟ ΜΟΕΏ 227,18 ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ 

141 ΚΣΕΡΕΟ ΜΟΕΏ 190 ΚΟΕΝΟΣ. ΚΏΣΏΣ. ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚ.ΥΟ 

142 ΚΣΕΡΕΟ ΜΏΣΕ 205 ΚΒΝΟ 

143 ΚΣΕΡΕΟ ΣΒΝΟ 90 ΚΒΝΟ 

144 ΚΣΕΡΕΟ ΣΒΝΟ 70 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

145 ΚΣΕΡΕΟ ΠΏΝΟΡΏΜΏ 100 ΚΒΝΟ 

146 ΚΣΕΡΕΟ ΠΏΝΟΡΏΜΏ 70 ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

147 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΧ ΣΏΡΟ 100 ΚΒΝΟ 

148 ΚΣΕΡΕΟ ΚΏΣΧ ΣΏΡΟ 54 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 

Γ.Δ. ΗΚΤΧΝΟ 

149 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΚΕΏΣΟ 9.167,47 ΚΒΝΟ 

150 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΚΕΏΣΟ 2.252,34 ΚΒΝΟ 

151 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΚΕΏΣΟ 1.143,94 ΚΒΝΟ 

152 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΠΏΕΟ 115 ΚΒΝΟ 

153 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΚΏΣΧ ΑΕΜΔΝΕΟ 5.329,30 ΚΒΝΟ 

154 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 2.350,00 ΚΒΝΟ 

155 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 1.207,00 ΚΒΝΟ 

156 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΜΕΚΡΟ ΐΏΛΣΟ 618,07 ΚΒΝΟ 

157 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΜΕΚΡΟ ΐΏΛΣΟ 701,63 ΚΒΝΟ 

158 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΚΏΕΏΡΕ 480 ΚΒΝΟ 

159 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΚΏΕΏΡΕ 360 ΚΒΝΟ 

Γ.Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

160 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΏΠΡΟΚΏΜΠΟ 100 ΚΒΝΟ 

161 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΏΠΡΟΚΏΜΠΟ 36,3 ΚΒΝΟ 

162 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΏΠΡΟΚΏΜΠΟ 17,6 ΚΒΝΟ 

163 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΑΡΟΟΠΔΓΔ 180 ΚΒΝΟ 

164 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΑΡΟΟΠΔΓΔ 150 ΚΒΝΟ 

165 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΛΏΤΚΏ 312,5 ΚΒΝΟ 

166 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΛΏΤΚΏ 312,5 ΚΒΝΟ 

167 ΟΕΚΟΠΒΑΟ ΚΏΣΏΝΒΏ 1.000,00 ΚΒΝΟ 
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22..55..11..11  χχζζηηααζζεε  ΓΓεεκκννηηηηθθήήοο  ΜΜννλλννκκεεηηννρρηηθθήήοο  ΑΑ..ΔΔ..  ΑΑμμηηννππννίίεεζζεεοο  ΑΑθθηηλλήήηησσλλ  θθααηη  

ππξξννψψζζεεζζεεοο  ΣΣννππξξηηζζηηηηθθννχχ  ΠΠξξννττφφλληηννοο  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  ηηθθππσσλλίίσσλλ  

  Με ηελ ππ΄αξηζκ. 24 /2020 Ώπφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε κε ηίηιν «χζηαζε Αεκνηηθήο Μνλνκεηνρηθήο Ώ.Β. 

Ώμηνπνίεζεο Ώθηλήησλ θαη πξνψζεζεο Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο ηνπ Αήκνπ 

ηθπσλίσλ». 

Δ ζχληαμε ηεο κειέηεο, πξνέθπςε απφ επηζπκία ηνπ Αεκάξρνπ λα γίλεη 

νξζφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Αήκνπ πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ 

Αήκνπ. Ο Αήκνο δηαζέηεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αθίλεηα πνπ κπνξεί λα ηα 

εθκεηαιιεπζεί αλαπηχζζνληαο επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο. 

Σα αθίλεηα απηά, ηα νπνία ν Αήκνο ηθπσλίσλ δχλαηαη λα παξαρσξήζεη 

πξνο ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ζε κηα λέα Αεκνηηθή Μνλνκεηνρηθή Ώλψλπκε Βηαηξεία 

Ώμηνπνίεζεο Ώθηλήησλ θαη Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο ηνπ Αήκνπ είλαη: 

 

Πίλαθαο 54. Ώθίλεηα πξνο Ώμηνπνίεζε. 

α/α ΏΚΕΝΔΣΟ ΒΠΕΦΏΝΒΕΏ 
ΏΚΕΝΔΣΟΤ 

ΥΧΡΟΕ 

1. ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  ΦΏΡΕΟΤ 
1νο ΟΡΟΦΟ 73,41 

 

2 ΑΕΏΜΒΡΕΜΏΣΏ ΠΟΤ 
ΏΠΟΣΒΛΟΤΝΣΏΕ ΏΠ ΈΝΏ ΒΝΕΏΊΟ 

ΥΧΡΟ ΚΏΘΕΣΕΚΟ-ΣΡΏΠΒΓΏΡΕΏ-
ΚΟΤΓΕΝΏ, ΤΠΝΟΑΧΜΏΣΕΟ, WC 

2 ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΚΛΔΜΒΝΣΕΟΤ 368,00  
4 ΏΕΘΟΤΒ, 2 ΓΡΏΦΒΕΏ, 
ΣΟΤΏΛΒΣΒ, ΚΤΛΕΚΒΕΟ 

3 
ΚΛΔΡΟΑΟΣΔΜΏ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 
(ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ ΕΚΤΧΝΟ – ΚΕΏΣΟΤ) 

ΕΟΓΒΕΟ 113,92 

 

1 ΏΕΘΟΤΏ ΠΟΛΛΏΠΛΧΝ 
ΥΡΔΒΧΝ, ΚΟΤΓΕΝΏ-ΣΡΏΠΒΓΏΡΕΏ, 

ΓΡΏΦΒΕΟ, ΣΟΤΏΛΒΣΒ 

4 
ΤΓΚΡΟΣΔΜΏ ΏΠΟΘΔΚΧΝ Ώ..Ο. 
(ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ ΕΚΤΧΝΟ – ΚΕΏΣΟΤ) 

ΚΣΕΡΕΟ 1                

  462,61   
 

ΚΣΕΡΕΟ 2  

   460,67   
 

ΚΣΕΡΕΟ 3 

 369,56       
 

ΚΣΕΡΕΟ 4  

  360,39  

ΒΝΕΏΕΟΕ ΥΧΡΟΕ 

5 
ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ  
ΚΡΤΟΝΒΡΕΟΤ 

ΑΕΧΡΟΦΟ 241,08 

 
ΏΑΕΏΜΟΡΦΧΣΟ 1

νο
 ΟΡΟΦΟ 

6 
ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ  
ΠΏΡΏΑΒΕΕΟΤ ΕΟΓΒΕΟ 53,00  ENIAIO XΧΡΟ-ΜΠΏΝΕΟ 

7 ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ ΜΟΕΏ 

ΕΟΓΒΕΟ ΚΏΕ 1νο 
ΟΡΟΦΟ 227,18 

 

ENIAIO XΧΡΟ-2 ΏΕΘΟΤΒ-   
ΜΠΏΝΕΟ 

8 ΚΒΝΣΡΟ ΜΒΛΒΣΧΝ ΏΡΥΏΕΏ 
ΕΚΤΧΝΏ (ΐΏΕΛΕΚΟΤ) 133,81   

9 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ  
ΚΤΛΛΔΝΔ 145,00  

2 ENIAIOI XΧΡΟΕ-14 ΚΛΕΝΒ -
ΜΠΏΝΕΟ 

10 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 
ΟΤΛΕΟΤ 

ΕΟΓΒΕΟ ΚΏΕ 1νο 
ΟΡΟΦΟ 160,00 

 

2 ΏΕΘΟΤΒ-MΠANIO 
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11 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 
ΠΏΕΟΤ 100  ΑΕΧΡΟΦΟ 4 ΏΕΘΟΤΒ-ΜΠΏΝΕΟ 

12 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 
ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ 

ΕΟΓΒΕΟ ΚΏΕ 1νο 
ΟΡΟΦΟ 175,00 

 

 

13 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 
ΚΏΣΏΝΕΏ ΕΟΓΒΕΟ-64  ΒΝΕΏΕΟ ΥΧΡΟ 

14 “ΒΞΟΥΕΚΟ” ΏΡΥΏΕΏ ΕΚΤΧΝΏ 
(ΐΏΕΛΕΚΟΤ) ΕΟΓΒΕΟ-88,38  ΒΝΕΏΕΟ ΥΧΡΟ 

15 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 
ΜΒΕΝΟΤ ΑΕΧΡΟΦΟ-60  4 ΑΧΜΏΣΕΏ-ΚΟΤΓΕΝΏ-WC 

16 ΑΕΏΣΔΡΔΣΒΟ ΓΚΟΤΡΏ 
ΑΕΧΡΟΦΟ-184,05 

 

2 ΏΕΘΟΤΒ-ΚΟΤΓΕΝΏ-
ΣΡΏΠΒΓΏΡΕΏ-ΓΡΏΦΒΕΟ- WC 

17 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 
ΜΟΕΏ ΕΟΓΒΕΟ-190  2 ΏΕΘΟΤΒ-MΠΏNIO 

18 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 
ΦΒΝΒΟΤ 

ΕΟΓΒΕΟ-170,00 

 
ΒΝΕΏΕΟ ΥΧΡΟ-ΜΠΏΝΕΟ 

19 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 
ΛΏΛΕΧΣΕΟΤ 

81, 71   
ΕΟΓΒΕΟ 

ΒΝΕΏΕΟ ΥΧΡΟ-ΜΠΏΝΕΟ 

20 ΠΡΧΔΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 
ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ 327,56  4 ΏΕΘΟΤΒ, 2 ΓΡΏΦΒΕΏ 

21 ΠΡΧΔΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ ΚΏΣΏΣΔΜΏ 
ΚΏΣΧ ΣΏΡΟΤ ΕΟΓΒΕΟ-54  

ΒΝΕΏΕΟ ΥΧΡΟ-MΠANIO-
KOYZINA 

22 ΚΣΔΡΕΟ ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΏ 
ΣΟΤΣΏΝΔ 

1
νο

 ΟΡΟΦΟ-

184,84  
 

23 ΚΣΔΡΕΟ ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΏ 
ΣΟΤΣΏΝΔ 

1
νο

 ΟΡΟΦΟ-

120,49  
 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κε ηδηαίηεξα επλντθέο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο γηα ηηο 

ρψξεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σα νθέιε ηνπ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθά, 

αιιά θαη θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά. Ο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ ηφπν 

δηακνλήο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ιφγνπο αλαςπρήο, επαγγεικαηηθνχο ή 

άιινπο. 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ είλαη θπξίσο ν ηνπξηζκφο, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, φπσο είλαη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Οη θιηκαηνινγηθέο, νη 

κνξθνινγηθέο θαη νη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ Αήκνπ, επλννχλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν Κηάην σο θέληξν ηνπ Αήκνπ, έρεη ζπγθεληξψζεη 

ηηο θχξηεο εκπνξηθέο θαη βηνηερληθέο – κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αήκνπ, κε 

απνηέιεζκα λα ειθχεη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

λέσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Ο Αήκνο ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο Μνλνκεηνρηθήο Ώλψλπκεο 

Βηαηξείαο ΟΣΏ κε αληηθείκελν ηελ αμηνπνίεζε αθηλήησλ ηνπ Αήκνπ, κε ηελ 

παξάιιειε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ θαη κε ηελ 

νπνία, ζα ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, κε ζχγρξνλν 

ζρεδηαζκφ θαη κε ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Έηζη ιφγσ ηνπ φηη, 

ε ηζηνξία ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ, ν πνιηηηζκφο, ε παξάδνζε θαη ε θαιιηηερληθή 
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δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα είλαη 

θεκηζκέλεο, ν Αήκνο ζέιεζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηα πξνο εθκεηάιιεπζε αθίλεηα σο 

πξνο ηελ ηέρλε. 

Ώπνηέιεζκα, είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ αθίλεηα πνπ ζα ειθχνπλ άηνκα κε 

ελδηαθέξνλ ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο ηνπηθήο ηέρλεο θαη θαιιηηέρλεο πνπ 

επηζπκνχλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα έξγα ηνπο. 

Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επέλδπζε, ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε ηνπ ππφ 

εμέηαζε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, είλαη φηη ε απφζηαζε Ώζήλαο – Κηάηνπ αλέξρεηαη ζε 

κφιηο 107 ρικ., γεγνλφο πνπ θάλεη ηνλ Αήκν εχθνια πξνζηηφ ζηελ πξφζβαζε θαη ζε 

ζχληνκν ρξφλν. 

ηελ Βιιάδα, ν ηνπξηζκφο απνηειεί πνιχηηκν ππιψλα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αθνχ παξακέλεη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο 

ελ ελεξγεία ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ κπνξεί άκεζα λα δψζεη απηά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ άλνδν ηεο νηθνλνκίαο. 

ΐαζηθνί ηνκείο γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζηα επφκελα ρξφληα είλαη ν ηνπξηζκφο θαη νη εμαγσγέο αγαζψλ, θαζψο ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζηελ αλάθακςε θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Ο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, αθνχ ζεκείσζε εληππσζηαθή αλάθακςε απφ ην έηνο 2013 κε 

απνθνξχθσκα ην 2019, ηφζν ζηηο αθίμεηο κε θαηνίθσλ ζηε ρψξα, φζν θαη ζηα έζνδα 

απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ θαη ηελ θξνπαδηέξα. 

Δ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2019 επεξεάζηεθε επλντθά απφ ηνπο ίδηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ επλντθά ηα πνζνζηά ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Οη θχξηνη 

απηνί παξάγνληεο είλαη ε αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ βαζηθψλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Βιιάδα, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο εηθφλαο 

ηεο ρψξαο σο «Ώζθαιήο Πξννξηζκφο», ζε κηα επνρή έμαξζεο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ ζηηο ζεκαληηθέο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο φπσο ζε απηέο ηεο Ώλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Δ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηα βαζηθφηεξα αεξνδξφκηα ηεο 

ρψξαο νθείιεηαη ζηελ κεγάιε ζπκβνιή ησλ θξαηήζεσλ ηεο «ηειεπηαίαο ζηηγκήο», 

πνπ επλνήζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ ηηο πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ζηελ 

Σνπξθία. Χο απνηέιεζκα, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο μεπέξαζε ηηο πξνβιέςεηο, κε ηηο 

αθίμεηο λα μεπεξλνχλ ηα 31 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ γηα δηαθνπέο 

ηελ Βιιάδα ην 2019 ζχκθσλα κε πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ ελψ ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο αλαθνηλψζεηο, νη θξαηήζεηο γηα ην 2020, ζα ήηαλ  

ηδηαίηεξα ζεηηθέο θαη πξντδέαδαλ  γηα κηα αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ εζφδσλ, εάλ 

δελ εκθαληδφηαλ ην παγθφζκην πξφβιεκα-παλδεκία (covid-19). 
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Δ αλέιημε ηεο Βιιάδαο ζηελ 24ε ζέζε ην 2017 (ην 2016 ήηαλ ζηελ 31ε ζέζε 

κεηαμχ 141 ρσξψλ) ραξαθηεξίδεηαη εληππσζηαθή ζηελ έθζεζε ηνπ WEF. Οη 

ππεχζπλνη ηεο έθζεζεο απνδίδνπλ απηή ηε ζεακαηηθή βειηίσζε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Βιιάδαο λα αμηνπνηήζεη ηνπο θπζηθνχο ηεο πφξνπο, ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ζε φηη 

αθνξά ηε δηακνλή ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ ρξεψζεσλ ζηα 

αεξνδξφκηα. ηα κεηνλεθηήκαηα, απφ ηελ άιιε, πεξηιακβάλνληαη ηα ειάρηζηα θίλεηξα 

γηα ηελ πινπνίεζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, αιιά θαη ν ρακειφο βαζκφο 

ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ε φηη αθνξά ηηο επίγεηεο 

ππνδνκέο θαη ηα ιηκάληα, ε Βιιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 48ε ζέζε, θάηη φκσο πνπ 

επηδέρεηαη βειηίσζεο δεδνκέλεο ηεο νινθιήξσζεο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, αιιά θαη 

κεξηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα ιηκάληα ηεο ρψξαο. ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθά πςειφ επίπεδν δεκφζηαο πγείαο 

θαη πγηεηλήο (11ε ζέζε). Μπνξεί λα ππάξρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο πιένλ ζην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο, φκσο ππάξρεη πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπέδνπ ηδησηηθέο ππεξεζίεο. 

Βπίζεο, ε πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ είλαη εχθνιε γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Βπηπιένλ, ε πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

έρεη σο ζπλέπεηα ε Βιιάδα λα θαηαηάζζεηαη σο πξνο απηφ ην θξηηήξην ζηελ 18ε 

ζέζε. Δ Βιιάδα, ηέινο, ζεσξείηαη κηα ρψξα πνπ δελ έρεη θιεηζηά ζχλνξα γηα 

επηζθέπηεο & εκπνξεχκαηα θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ 32ε ζέζε σο πξνο απηφ ην 

θξηηήξην, ελψ γεληθά ζεσξείηαη αζθαιήο ρψξα (ζηελ 53ε ζέζε). 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, ν ηνπξηζκφο επηβαξχλζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

εηδηθφηεξα απφ ην 2015 θαη απφ ηελ έμαξζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο. Δ 

έμαξζε απηή απφ ην ηέηαξην ηξίκελν 2015 θαη εληεχζελ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα «capital 

controls» θαη ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΦΠΏ γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ 

επηβιήζεθαλ ην έηνο απηφ, πηζαλφηαηα ζπλέβαιαλ ζηελ αλαθνπή ηεο δπλακηθήο 

απμεηηθήο πνξείαο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηελ κειέηε 

πνπ πινπνίεζε ε Censuswide (ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία) γηα ην ΒΣΒ, φζνλ αθνξά 

εηδηθφηεξα ζην θαηά πφζν ην πξνζθπγηθφ - κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα έρεη επεξεάζεη 

ηελ αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα ζε Βιιάδα, Εζπαλία, Εηαιία, 

Γαιιία, Κξναηία θαη Σνπξθία θαηαγξάθεηαη κηα ζαθήο επηδείλσζε ηεο αληίιεςεο γηα 

ηελ Βιιάδα. 

Ώλάθακςε ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ κεηά ηηο απψιεηεο ηνπ 2016 θαη λέν 

ξεθφξ δηεζλψλ αθίμεσλ ζεκεηψζεθε ην 2017 ζηε ρψξα. πκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο θξνπαδηέξαο ε θίλεζε ηεο νπνίαο εκθαλίζηεθε πησηηθή πεξίπνπ 20% ζε ζρέζε 

κε ην 2016 ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, νη ζπλνιηθέο αθίμεηο γηα ην 2017 θηλήζεθαλ πεξί ηα 28 

εθαη. ηνπξίζηεο. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα επηπιένλ 1,5 εθαη. 
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αεξνπνξηθέο ζέζεηο (500.000 ζε Ώζήλα θαη 958.043 ζε ππφινηπνπο πξννξηζκνχο) 

ηφζν απφ λέεο φζν θαη απφ παξαδνζηαθέο αγνξέο θαη ε δηαρξνληθή πιεξφηεηα ησλ 

αεξνπιάλσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηπιένλ αεξνπνξηθέο ζέζεηο (289.116) πξνο 

ειιεληθνχο πξννξηζκνχο κεηαμχ ησλ μέλσλ αγνξψλ δξνκνινγήζεθαλ απφ ηε 

ΐξεηαλία, ελψ νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζέζεσλ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ Εηαιία 

(223.175). ηε δηακφξθσζε ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ γηα ηελ Βιιάδα ζπκβάιινπλ, 

θπξίσο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Σνπξθία θαη νη πςειέο πιεξφηεηεο ζηελ 

Εζπαλία, ε νπνία ζρεδφλ εμάληιεζε ηηο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ 

ζηελ αηρκή ηεο ζεδφλ. Δ ζεηηθή απηή εηθφλα ζπλερίζζεθε θαη κάιηζηα κε απμεηηθέο 

ηάζεηο θαη θαηά ηα έηε 2018 θαη 2019 φπσο θαη αλσηέξσ αλαθέξζεθε.  

Δ δήηεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Βιιάδα πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε 

πεξίνδν απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: α) απφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο, β) απφ ην νηθνλνκηθφ & ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη ηδηαίηεξα απφ 

ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ & ζην εζσηεξηθφ, γ) απφ ηελ δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Βιιεληθνχ Σνπξηζκνχ θαη δ) απφ ηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο, 

αιιά θαη ην πξφβιεκα ησλ αλεμέιεγθησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο. 

Με βάζε ηελ έξεπλα ζπλφξσλ πνπ δηελεξγεί ε Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο, 

πξνθχπηεη φηη ην 2015 θαη ην 2016 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εηζεξρφκελεο 

ηαμηδησηηθήο θίλεζεο απφ ηηο θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηεο Βπξψπεο. Έηζη ην 2016 

απμήζεθε θαηά 7,5% έλαληη ην 2015. Βηδηθφηεξα, ε ηαμηδησηηθή θίλεζε κέζσ 

αεξνδξνκίσλ απμήζεθε θαηά 9,0%, ελψ απηή κέζσ νδηθψλ ζηαζκψλ κεηψζεθε θαηά 

4,7%. ηε δηακφξθσζε ηεο ηαμηδησηηθήο θίλεζεο ζπλέβαιαλ νη ρψξεο ηεο ΒΒ, κε 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 61,3%, θαη νη ρψξεο εθηφο ηεο ΒΒ, κε πνζνζηφ 27,0% (ην 

ππφινηπν 11,7% αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία γηα ηηο θξνπαδηέξεο). Σν 2016 ε ηαμηδησηηθή 

θίλεζε απφ ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ απμήζεθε θαηά 15,0% ζε ζχγθξηζε κε ην 2015. Δ 

εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε θαηά 22,1% ηεο ηαμηδησηηθήο θίλεζεο απφ ηηο 

ρψξεο ηεο ΒΒ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ €, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ηαμηδησηηθήο 

θίλεζεο απφ ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαηά 9,1%. 

Βηδηθφηεξα, αχμεζε θαηά 11,7% εκθάληζε ε ηαμηδησηηθή θίλεζε απφ ηε 

Γεξκαλία θαη θαηά 20,8% απφ ην Δλσκέλν ΐαζίιεην,  ελψ απφ ηε Γαιιία κεηψζεθε 

θαηά 13,7%. Δ ελ ιφγσ αχμεζε ησλ αθίμεσλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Βιιάδα απφ 

φιεο ηηο πεξηνρέο πξνέιεπζεο νθείιεηαη ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Γψλεο 

ηνπ Βπξψ θαη γεληθφηεξα ηεο ΒΒ.  Σέινο, απφ ηηο ρψξεο εθηφο ηεο ΒΒ, ε ηαμηδησηηθή 

θίλεζε απφ ηε Ρσζία απμήζεθε θαηά 16,1%, ελψ απφ ηηο ΔΠΏ θαηά 3,8%.  
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Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, δηακνξθψλεηαη επίζεο 

απφ πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο.  Βπίζεο 

ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο θαη είλαη νη αθφινπζεο:  

❖ Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ  

❖ Δ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ (πειαηψλ)  

❖ Δ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ  

❖ Ο θίλδπλνο εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ  

❖ Ο θίλδπλνο απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

Δ ππφ κειέηε δεκνηηθή επηρείξεζε πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηνπ Αήκνπ. Ο Αήκνο ζα παξαρσξήζεη πξνο ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηα 

παξαπάλσ αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ζα δηαζέζεη ην πνζφ ησλ 60.000 €, σο 

θεθάιαην θίλεζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν δχλαηαη λα θαηαβιεζεί 

ηκεκαηηθά. 

 

22..55..22    ΔΔηημμοοττιικκέέςς  ΕΕκκττάάσσεειιςς 

Ο Αήκνο δηαζέηεη πιεζψξα εδαθηθψλ εθηάζεσλ φπσο γεπέδσλ – νηθνπέδσλ, 

αγξψλ – αγξνηεκαρίσλ, βνζθνηφπσλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ – αιζπιιίσλ. 

Ώλαιπηηθά νη εδαθηθέο εθηάζεηο αλά Αεκνηηθή Βλφηεηα πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

                     Πίλαθαο 55. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή εδαθηθψλ εθηάζεσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

Α/Α 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ή 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 
ΟΓΟ ΑΡΗΘΜΟ ή ΘΔΖ 

ΔΚΣΑΖ Δ 
Σ.Μ. 

Γ.Δ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

1 
ΏΡΥ. ΕΚΤΧΝΟ 
ΐΏΕΛΕΚΟ ΠΏΛΕΏΜΠΒΛΟ Δ ΚΟΚΚΕΝΕΏ 471 

2 
ΏΡΥ. ΕΚΤΧΝΟ 
ΐΏΕΛΕΚΟ ΛΏΚΚΟΕ Δ ΛΏΚΚΏ 1.995,00 

3 ΕΚΤΧΝΟ (ΚΕΏΣΟΤ) ΣΡΏΓΏΝΏ-ΚΕΏΣΟ 187 

4 ΕΚΤΧΝΟ (ΚΕΏΣΟΤ) ΠΒΡΏ ΣΡΏΓΏΝΏ- ΚΕΏΣΟ 187 

5 ΕΚΤΧΝΟ (ΚΕΏΣΟΤ) ΠΒΡΏ ΣΡΏΓΏΝΏ- ΚΕΏΣΟ 197 

6 ΜΟΤΛΚΕΟΤ ΓΛΏΣΡΏ-ΜΟΤΛΚΕ 25.000,00 

7 ΜΟΤΛΚΕΟΤ ΣΏΚΡΕΓΏ-ΜΟΤΛΚΕ 1.961,00 

8 ΚΛΔΜΒΝΣΕΟΤ ΚΛΔΜΒΝΣΕ 1.187,00 

9 ΚΛΔΜΒΝΣΕΟΤ ΘΕΜΟΝΟΣΏΕΟ- ΚΛΔΜΒΝΣΕ 25.000,00 

10 ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ ΠΔΓΒ ΚΤΡΕΛΛΟΤ ΥΟΤΜΠΏΛΒΔ ΜΒΓ. 
ΐΏΛΣΟ 680 

11 ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ ΠΔΓΒ ΚΤΡΕΛΛΟΤ ΥΟΤΜΠΏΛΒΔ ΜΒΓ. 
ΐΏΛΣΟ 1.300,00 

12 ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ 
ΠΔΓΒ ΚΤΡΕΛΛΟΤ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 500 

13 ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ ΠΔΓΒ ΚΤΡΕΛΛΟΤ ΥΟΤΜΠΏΛΒΔ ΜΒΓ. 
ΐΏΛΣΟ 520 
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14 ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ ΠΔΓΒ ΚΤΡΕΛΛΟΤ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 1.500,00 

15 ΜΒΓΏΛΟΤ ΐΏΛΣΟΤ ΜΒΓΏΛΟ ΐΏΛΣΟ 1.000,00 

16 ΚΡΤΟΝΒΡΕΟΤ ΚΡΤΟΝΒΡΕΟΤ 11.273,00 

17 ΚΡΤΟΝΒΡΕΟΤ Ε.Μ. ΛΒΥΧΐΔ ΚΡΤΟΝΒΡΕ 967.839,00 

18 ΛΏΛΕΧΣΟΤ ΓΏΛΏΡΏΚΕΏ- ΛΏΛΕΧΣΔ 2.396,00 

19 ΠΏΡΏΑΒΕΕΟΤ ΛΕΚΒΡΘΕ-ΠΏΡΏΑΒΕΕ 200 

20 ΠΏΡΏΑΒΕΕΟΤ ΜΠΏΘΕΓΏ-ΠΏΡΏΑΒΕΕ 100 

21 ΠΏΡΏΑΒΕΕΟΤ ΚΏΝΏΐΕ-ΠΏΡΏΑΒΕΕ 200 

22 ΠΏΡΏΑΒΕΕΟΤ ΠΏΛΏΘΡΧΠΔ- ΠΏΡΏΑΒΕΕ 100 

23 ΜΠΟΓΕΚΏ ΜΠΟΓΕΚΏ 2.000,00 

24 ΜΠΟΓΕΚΏ ΜΠΟΓΕΚΏ 1.008,00 

25 ΜΠΟΓΕΚΏ ΜΠΟΓΕΚΏ 5.000,00 

Γ.Δ.   ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

26 ΣΤΜΦΏΛΕΏ ΜΒΛΚΕΝΕΏ 122,87 

27 ΣΤΜΦΏΛΕΏ ΠΔΓΒ ΑΡΕΓΏ 45 

28 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΚΏΛΏ ΛΕΜΝΔ 20.000,00 

29 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΠΏΡΏΠΟΡΕ 1.500,00 

30 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΣΡΏΝΟ ΥΒΡΧΜΏ 2.000,00 

31 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΜΒΕΏΝΟΐΡΤΔ 1.500,00 

32 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΐΏΘΕΏ ΛΏΚΚΏ 1.000,00 

33 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΣΓΕΟΛΏ 1.500,00 

34 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΚΟΤΦΟΥΒΡΧΜΏ 1.500,00 

35 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΝΣΏΟΤΓΒΛΏ 2.000,00 

36 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΦΤΛΕΏΜΔ 1.500,00 

37 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΏΣΓΒΕ ΥΒΡΧΜΏ 1.500,00 

38 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΏΠΏΝΧ ΛΏΚΚΏ 1.500,00 

39 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΠΒΓΟΤΛΏΚΕΏ 2.000,00 

40 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΚΟΣΕΛΕ 600 

41 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΓΚΟΤΡΕΣΏ 1.000,00 

42 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΚΟΤΡΏ ΥΧΡΏΦΕ 1.000,00 

43 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΜΟΤΓΕΏ ΚΏΦΏΛΟ 1.000,00 

44 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΧΝΕ 1.500,00 

45 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΠΏΛΕΟΥΧΡΕ 1.500,00 

46 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΛΒΜΟΝΕΏ 1.500,00 

47 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΚΏΣΧ ΠΟΤΡΝΏΡΕ 800 

48 ΑΡΟΟΠΔΓΔ ΓΚΟΤΡΣΟΤΛΕΏ 800 

49 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΣΡΏΝΔ ΛΏΚΚΏ 2.000,00 

50 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 93 120 

51 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 119 954 
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52 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 252 8.400,00 

53 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 325 1.000,00 

54 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 69 61 

55 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 93 ΚΏΡΏΣΓΏ 9.510,00 

56 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 121 ΚΟΚΚΕΝΕΏ 2.708,00 

57 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 490 55 

58 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΏΝΏΑΏΜΟ 514 ΚΏΡΏΣΓΏ 1.804,00 

59 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΑΕΏΐΟΛΕΚΕΏ 50 

60 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΚΏΡΏΣΓΏ 3.003,00 

61 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΚΏΡΏΣΓΏ 5.000,00 

62 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΚΏΡΏΣΓΏ 10.035,75 

63 ΚΏΛΕΏΝΧΝ ΞΒΡΕΏ 10.000,00 

64 ΚΏΣΏΝΒΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 82 6.338,00 

65 ΚΏΣΏΝΒΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 183 ΣΏΜΏΣΏ 2.338,00 

66 ΚΏΣΏΝΒΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 335 ΣΏΜΏΣΏ 15.846,00 

67 ΚΏΕΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 73 ΠΏΝΏΓΕΏ 8.505,00 

68 ΚΏΕΏΡΕΟΤ ΓΧΝΕΏ 3.120,00 

69 ΚΏΕΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 274 ΓΧΝΕΏ 12.225,00 

70 ΚΏΕΏΡΕΟΤ ΘΒΔ ΜΠΡΕΜΕΓΏ 500 

71 ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ ΏΓΕΟ ΓΒΧΡΓΕΟ 70 

72 ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ ΘΒΔ ΝΣΟΤΚΟΤΘΕ 375,69 

73 ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 93 3.810,00 

74 ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 94 633 

75 ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 124 1.585,00 

76 ΚΒΦΏΛΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 228 3.143,00 

77 ΚΤΛΛΔΝΔ ΚΤΛΛΔΝΔ 3.650,00 

78 ΚΤΛΛΔΝΔ ΘΒΔ ΚΒΦΏΛΏΡΕ 152,6 

79 ΚΤΛΛΔΝΔ ΏΝΏΑΏΜΟ 147 ΐΏΛΣΟ 2.510,00 

80 ΚΤΛΛΔΝΔ ΏΝΏΑΏΜΟ 169 ΐΏΛΣΟ 18.656,00 

81 ΚΤΛΛΔΝΔ ΏΝΏΑΏΜΟ 168 ΐΏΛΣΟ 25.015,00 

82 ΚΤΛΛΔΝΔ ΏΓΕΟ ΓΒΧΡΓΕΟ 1.256,00 

83 ΛΏΤΚΏ ΜΒΏΡΓΕΏ 187,5 

84 ΛΏΤΚΏ ΛΕΒΑΒ 187,5 

85 ΛΏΤΚΏ ΜΤΣΕΚΏ ΚΏΛΟΤ 78,12 

86 ΛΏΤΚΏ ΓΚΕΟΤΒΡΏ 312,5 

87 ΛΏΤΚΏ ΚΡΟΔΜΔΑΒ 101,56 

88 ΛΏΤΚΏ ΚΡΟΔΑΔΜΒ 234,97 

89 ΛΏΤΚΏ ΝΣΏΡΑΕΣΏ 78,12 

90 ΛΏΤΚΏ ΚΒΦΏΛΏΡΕ 390,62 
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91 ΛΏΤΚΏ ΓΒΛΏΑΟΓΡΒΚΕ 78,12 

92 ΛΏΤΚΏ ΛΕΘΏΡΏΚΕΏ 78,12 

93 ΛΏΤΚΏ ΕΟΤΡΕ 468,75 

94 ΛΏΤΚΏ ΛΤΚΟΡΒΜΏ 468,75 

95 ΛΏΤΚΏ ΚΡΟΔΜΔΑΒ 78,12 

96 ΛΏΤΚΏ ΜΟΤΡΓΕΒ 418,87 

97 ΛΏΤΚΏ ΝΣΡΕΣΕΛΕΏ 418,87 

98 ΛΏΤΚΏ ΛΕΜΝΔ 140,97 

99 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 463 ΚΟΑΒΛΏ 6.340,00 

100 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 36 ΚΏΛΕΏΝΕ 1.124,00 

101 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 181 5.385,00 

102 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 229 2.078,00 

103 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 371 5.905,00 

104 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 401 3.890,00 

105 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 462 565 

106 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 497 4.167,00 

107 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 518 1.653,00 

108 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 526 5.126,00 

109 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 535 1.031,00 

110 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 50 2.650,00 

111 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 137 760 

112 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 540 933 

113 ΛΏΤΚΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 58 ΝΣΡΕΣΕΛΕΏ 1.534,00 

114 ΦΏΡΕΟΤ ΛΏΕΜΟ 100 

115 ΦΏΡΕΟΤ ΚΟΤΦΟΐΡΤΔ 443,9 

116 ΦΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 75 ΜΠΕΝΕΏΡΏ 5.590,00 

117 ΦΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 148 ΚΟΑΒΛΏ 1.560,00 

118 ΦΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 160 ΠΔΓΏΑΕ 910 

119 ΦΏΡΕΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 135 1.091,00 

Γ.Δ.  ΦΔΝΔΟΤ 

120 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 221 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 2.695,00 

121 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 300 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 5.304,00 

122 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 450 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 129.724,00 

123 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 451 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 58.449,00 

124 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 453 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 817 

125 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 461 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 14.582,00 

126 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 467 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 63.438,00 

127 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 476 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 85.237,00 

128 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 481 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 82.410,00 
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129 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 487 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 65.924,00 

130 ΏΡΥ. ΦΒΝΒΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 496 ΒΜΠΒΑΏ-ΠΛΏΚΏ 57.474,00 

131 ΜΟΕΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 168 ΏΜΠΒΛΕΏ 5.300,00 

132 ΜΟΕΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 183 ΏΜΠΒΛΕΏ 3.329,00 

133 ΜΟΕΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 260 ΦΧΡΟΐΡΤΔ 9.697,00 

134 ΜΟΕΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 314 ΦΧΡΟΐΡΤΔ 1.400,00 

135 ΜΟΕΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 318 ΜΏΝΝΏ 3.040,00 

136 ΜΟΕΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 321 ΜΏΝΝΏ 836 

137 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 42 ΐΛΏΝΒΝΏ 1.147,00 

138 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 103 ΣΡΤΠΏΝΕ 3.763,00 

139 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 128 ΠΟΣΏΜΕΒ 5.565,00 

140 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 251 ΜΒΟΝΔΕ 6.157,00 

141 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 396 ΕΏΜΟΡΚΟΤ 5.791,00 

142 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 418 ΐΕΛΕΧΣΕΚΟ 660 

143 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 363 ΠΟΣΏΜΕΒ 7.505,00 

144 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 640 ΐΕΛΕΧΣΕΚΟ 1.857,00 

145 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 465 ΚΏΣΧ ΚΏΜΠΟ 17.392,00 

146 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 190ΛΕΜΝΏ 14.790,00 

147 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 290 ΐΏΛΣΟ 73.620,00 

148 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 329 ΐΏΛΣΟ 99.380,00 

149 ΓΚΟΤΡΏ ΏΝΏΑΏΜΟ 358 ΛΕΜΝΏ 1.980,00 

150 ΜΒΕΝΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 182 ΠΤΡΓΟ 2.200,00 

151 ΜΒΕΝΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 74 ΜΤΛΟ 250 

152 ΜΒΕΝΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 85 ΜΤΛΟ 350 

153 ΜΒΕΝΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 110 ΚΏΣΒΐΏΕΏ 822 

154 ΜΒΕΝΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 149 ΒΞΧ ΚΟΜΟ 24.723,00 

155 ΜΒΕΝΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 212 ΠΏΡΣΒ 846 

156 ΜΒΕΝΟΤ ΏΝΏΑΏΜΟ 220 ΠΏΡΣΒ 3.614,00 

    

Μία δηεθδίθεζε ρξφλσλ έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

Γεσξγίνπ Μαπξνχιηα, πνπ κεηά απφ απφθαζε ησλ ακεξηθαληθψλ δηθαζηεξίσλ 

πέξαζε ζηελ  θαηνρή ηνπ Αήκνπ. Ο Γεψξγηνο Μαπξνχιηαο γελλήζεθε ζην Κηάην ην 

1880, κεηαλάζηεπζε φκσο ζηελ Ώκεξηθή φπνπ θαη δεκηνχξγεζε ηελ κεγάιε 

πεξηνπζία ηνπ. Σν 1955 κε δηαζήθε νξίδεη δηαρεηξηζηή ηεο θηλεηήο θ΄ αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ηελ ηξάπεδα «BANK OF INDIANPOLIS»  κε ζθνπφ ηε κεηαβίβαζε 

ησλ εζφδσλ ηεο δηαρείξηζεο ζε ειιεληθφ ίδξπκα ην νπνίν ζα δίλεη ππνηξνθίεο ζε 

άξηζηνπο καζεηέο απφ ην Κηάην. λησο εηέζε ζε ιεηηνπξγία ην «ΕΑΡΤΜΏ 

ΤΠΟΣΡΟΦΕΧΝ ΓΒΧΡΓΕΟΤ ΏΝΏΣΏΕΟΤ ΜΏΤΡΟΤΛΕΏ».  Καηφπηλ θαζπζηεξήζεσλ 

ησλ ππνηξνθηψλ ν Αήκνο θηλήζεθε λνκηθά θαη  δηεθδίθεζε ηφζν ηηο ππνηξνθίεο φζν 
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θαη ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Μαπξνχιηα ζην Κηάην, θαη  πέηπρε ηε 

κεηαβίβαζε ηεο δηαρείξηζεο θηλεηήο θ‟ αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ ηελ ακεξηθαληθή 

ηξάπεδα «JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION» ζην Αήκν καο.  

Καηφπηλ ηνχηνπ κεηά απφ πνιχρξνλν δηθαζηηθφ αγψλα, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 

ζεηξά εηψλ, ην Ίδξπκα έδσζε θαη πάιη ππνηξνθίεο ζηνπο αξηζηεχζαληεο καζεηέο ηνπ 

Κηάηνπ. 

  

22..55..33    ΤΤλλιικκοοττεεχχννιικκήή  ΤΤπποοδδοομμήή 

Ο λένο δήκνο ηθπσλίσλ δηαζέηεη ζεκαληηθέο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, φπσο 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Μεηξψν Παγίσλ γηα ηε Αεκνηηθή Βλφηεηα ηθπσλίσλ θαη ζηνπο 

ιεπηνκεξείο απνγξαθηθνχο πίλαθεο ησλ Αεκνηηθψλ Βλνηήησλ ηπκθαιίαο θαη 

Φελενχ. Οη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

αθνξνχλ: 

- ζηα κεηαθνξηθά κέζα,  

- ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ,  

- ζηνλ ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ, 

- ζηνλ εμνπιηζκφ γξαθείσλ, πιεξνθνξηθήο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

  

22..55..33  11    ΜΜεεηηααθθννξξηηθθάά  ΜΜέέζζαα  --  ΜΜεερρααλλννιιννγγηηθθφφοο  ΔΔμμννππιιηηζζκκφφοο  

 

Πίλαθαο 56. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ & ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

α/α Πεξηγξαθή (είδνο νρήκαηνο – κάξθα) 

Γ.Δ.  ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

1 Βθζθαθέαο J.C.B. 3CX  

2 Βθζθαθέαο J.C.B. 3CX  

3 Ώπνξξηκκαηνθφξν MERCEDES 1417  

4 Ώπνξξηκκαηνθφξν MERCEDES ACTROS 1832 

5 Ώπνξξηκκαηνθφξν Ώλαθχθισζεο NISSAN ATLEON  150.22 

6 Ώπνξξηκκαηνθφξν Πξέζα MERCEDES ATEGO 1823 

7 Ώπνξξηκκαηνθφξν MERCEDES ACTROS 1832 

8 Πιπληήξην θάδσλ MERCEDES 1317 

9 άξσζξν IVECO  

10 άξσζξν KARCHER ICC1  
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11 άξσζξν RAVO 5000compact  

12 Γεξαλφο MERCEDES 2641 

13 Φνξηεγφ αλαηξεπφκελν IVECO  

14 Φνξηεγφ MERCEDES L608 

15 Φνξηεγφ αλαηξεπφκελν MERCEDES 817  

16 Καιαζνθφξν NISSAN CABSTAR 35.13  

17 Ππξνζβεζηηθφ - ΐπηηνθφξν NISSAN NP-300 PICKUP 

18 Ππξνζβεζηηθφ MAZDA ΐΣ-50 

19 Ππξνζβεζηηθφ NISSAN NP-300 pickup 

20 Φνξηεγάθη V.W. GOLF CL ΚΛΒΕΣΟ  

21 Βπηβαηηθφ FIAT SCUDO  

22 Βπηβαηηθφ ΣΓΕΠ LAND ROVER FREELANDER  

23 Βπηβαηηθφ HYUNDAI MATRIX 1.6  

24 Φνξηεγάθη MITSUBISHI L200 4x4  

25 Φνξηεγάθη MITSUBISHI L200  

26 Φνξηεγάθη V.W. Caddy  

27 Βπηβαηηθφ V.W. GOLF CL ΜΠΛΒ 

28 Φνξηεγάθη NISSAN NAVARA 2.5TD intercooler 

29 Αίθπθιν SCOOTER PEUGEOT 

30 Σξαθηέξ KUBOTA M8540  

31 άξσζξν RAVO R540i 

Γ.Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

32 Φνξηεγάθη MAZDA 4X4 

33 Ώζζελνθφξν CITROEN JUMPER 

34 Πνιπκνξθηθφ HYUNDAI MATRIX 

35 Ππξνζβεζηηθφ NISSAN 

36 Ώπνξξηκκαηνθφξν MERCEDES 

37 Φνξηεγφ αλαηξεπφκελν MERCEDES 

38 Βθζθαθέαο JCB 3CX 

39 Πνιπκεράλεκα AMBIENTE 

40 Πεξηζηξεθφκελνο εθζθαθέαο HYUNDAI ROBEX 

41 Γθξέηληεξ KOMATSU 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

253 

 

42 Λεσθνξείν FIAT-IVECO 

Γ.Δ.  ΦΔΝΔΟΤ 

43 Φνξηεγφ αλαηξεπφκελν MERCEDES ACTROS 1832 

44 Ππξνζβεζηηθφ MULTICAR FUMO 

45 Ππξνζβεζηηθφ NISSAN 

46 Πνιπκεράλεκα AMBIENTE 

47 Βπηβαηηθφ MITSUBISHI PAJERO 

48 Δκηθνξηεγφ αλνηθηφ FORD RANGER 

49 Ώπνξξηκκαηνθφξν MERCEDES 1523 

50 Πεξηζηξνθηθφο εθζθαθέαο CATERPILLAR-M322D 

51 Βθζθαθέαο CATERPILLAR-444E 

  

  

  

22..55..33..22    ΠΠππξξννζζββεεζζηηηηθθφφοο  ΔΔμμννππιιηηζζκκφφοο 

 

Πίλαθαο 57. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

α/α Σχπνο 
Πνζφηεηα 

(ηεκ.) 
Παξαηεξήζεηο 

Γ.Δ. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

1 
Ώληιία-κνηέξ HAILIN 12hp ζε βάζε κε 
ζηξνθείν θαη κάληθα 1΄΄ πεξίπνπ 25κ. 

1 Ώπνζήθε ΏΟ 

2 Μάληθα 1  1/2΄΄ ησλ 25κ. 2 Ώπνζήθε ΏΟ 

3 Ώληιία-κνηέξ HAILIN 10hp 1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΚΔΔ 
2939 

4 Αεμακελή 800 lt 1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΚΔΔ 
2939 

5 Μάληθα 1  1/2΄΄ ησλ 25κ. κε αθξνθχζην 2 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΚΔΔ 
2939 

6 
Ώληιία-κνηέξ JETMAN 13hp κε ζηξνθείν 
θαη κάληθα 1΄΄ 25κ. 

1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΚΔΔ 
2938 

7 Αεμακελή 800 lt 1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΚΔΔ 
2938 

8 
Μάληθα 2  1/2΄΄ ησλ 10κ. θαη ζπηξάι κε 
πνηήξη 

1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΚΔΔ 
2938 
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9 
Ώληιία-κνηέξ VANGUARD 18hp κε 
ζηξνθείν θαη κάληθα 1΄΄ 50κ. 

1 Ώπνζήθε-Ώκαμνζηάζην 

10 Αεμακελή 600 lt 1 Ώπνζήθε-Ώκαμνζηάζην 

11 Μάληθα 2΄΄ 2 Ώπνζήθε-Ώκαμνζηάζην 

12 Μάληθα 2  1/2΄΄ 1 Ώπνζήθε-Ώκαμνζηάζην 

13 Μάληθα 1΄΄ 5 Ώπνζήθε-Ώκαμνζηάζην 

14 Ώθξνθχζηα 2 Ώπνζήθε-Ώκαμνζηάζην 

Γ.Δ. ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

15 
Ώληιία-κνηέξ VANGUARD 18hp κε 
ζηξνθείν θαη κάληθα 1΄΄ 50κ. 

1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
112263 

16 Αεμακελή 600 lt 1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
112263 

17 Μάληθα 2΄΄ 2 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
112263 

18 Μάληθα 2  1/2΄΄ 1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
112263 

19 Μάληθα 1΄΄ 5 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
112263 

20 Ώθξνθχζηα 2 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
112263 

Γ.Δ. ΦΔΝΔΟΤ 

29 
Ώληιία-κνηέξ VANGUARD 18hp κε 
ζηξνθείν θαη κάληθα 1΄΄ 50κ. 

1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
107674 

30 Αεμακελή 600 lt 1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
107674 

31 Μάληθα 2΄΄ 2 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
107674 

32 Μάληθα 2  1/2΄΄ 1 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
107674 

33 Μάληθα 1΄΄ 5 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
107674 

34 Ώθξνθχζηα 2 
Βγθαηεζηεκέλν ζην 
Ππξνζβεζηηθφ ΜΒ 
107674 
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22..55..33..33    ΔΔμμννππιιηηζζκκφφοο  ΓΓξξααθθεείίσσλλ,,  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο  θθααηη  ΛΛννηηππννχχ  ΔΔμμννππιιηηζζκκννχχ  

  

        Πίλαθαο 58. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ γξαθείσλ ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ. 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ – ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Γ.Δ.  ΗΚΤΧΝΗΧΝ 

Γξαθεία 34 

Καξέθιεο – Καζίζκαηα 54 

Νηνπιάπηα – Νηνπιάπεο – Ώξρεηνζήθεο 44 

πξηαξηέξεο – Βξκάξηα – Φνξηακνί 26 

ΐηβιηνζήθεο 58 

Θήθεο – Ράθηα– ρεδηαζηήξηα   2 

Φπγεία 4 

Φσηνηππηθά Μεραλήκαηα 6 

Δ/Τ 32 

Οζφλεο 32 

Βθηππσηέο 5 

αξσηέο (scanners) 3 

Σειεθσληθέο πζθεπέο  28 

Κιηκαηηζηηθά 13 

Υξεκαηνθηβψηην 1 

Λνηπφο Βμνπιηζκφο (αξηζκνκερ. θαηακεηξεηέο, δέθηεο GPS, 

γεσδαηηηθφο ζηαζκ.,UPS) 
16 

Γ.Δ.  ΣΤΜΦΑΛΗΑ 

Γξαθεία - Καζίζκαηα - Πνιπζξφλεο - ΐηβιηνζήθεο - Βξκάξηα 70 

Κιηκαηηζηηθά 3 

Φσηνηππηθά κεραλήκαηα 1 

Βθηππσηέο 3 

πζθεπέο Φαμ – αξσηέο – UPS 1 

Δ/Τ 4 

Οζφλεο 4 

Γ.Δ. ΦΔΝΔΟΤ 

Δ/Τ 4 

Βθηππσηέο 1 

Φσηνηππηθφ κεράλεκα 2 

πζθεπή FAX 2 
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Δρεία Δ/Τ 1 

Γξαθεία 9 

Καξέθιεο 14 

Νηνπιάπεο 11 

Καλαπέδεο 1 

Σειέθσλα 9 

Υξεκαηνθηβψηην 1 

UPS Δ/Τ 2 

Ώζχξκαηνη ζηαζεξνί 1 

Κιηκαηηζηηθά 2 

 

 

  

  

  

22..66    ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ΕΕννττοοππιισσμμόόςς  

ττωωνν  ΚΚρρίίσσιιμμωωνν  ΖΖηηττηημμάάττωωνν  ΕΕσσωωττεερριικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς   

 

Ώμηνινγψληαο ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα  (πίλ. 59, 60, 61  

& 62). Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αμηνινγνχληαη είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: α) 

Αξαζηεξηφηεηεο θαη Αηαδηθαζίεο, β) Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο, γ) Ώλζξψπηλν 

Απλακηθφ θαη Τιηθνηερληθή Τπνδνκή θαη δ) Οηθνλνκηθά. Δ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, εληνπίδεη Πεξηνξηζκνχο θαη Βπθαηξίεο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο νκαδνπνηνχληαη ζε δχν ζηήιεο σο Πξνβιήκαηα & 

Πεξηνξηζκνί θαη Απλαηφηεηεο & Βπθαηξίεο.  

πλνςίδνληαο θαη ηεξαξρψληαο ηα πξνβιήκαηα, πξνθχπηνπλ ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ζε θάζε ελφηεηα. 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

  257 

22..66..11    ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς 

 

Πίλαθαο 59. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο Αξαζηεξηφηεηεο θαη Αηαδηθαζίεο 

Θεκαηηθή ελφηεηα: ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

Θέκαηα εζσηεξηθήο 
αλάπηπμεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Γξαζηεξηφηεηεο 
Σερληθψλ, & 
Πνιενδνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ 

- Βλίζρπζε ζε πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ιφγσ θάπνησλ ειιείςεσλ 

- Ώλάγθε άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ  

- Ώλάγθε θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ θαη νξζνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ 

- Ώλάγθε θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο 
πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ 

- ρεηηθά πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο έξγσλ 

- Ώλάγθε πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ηνπ 
Κηάηνπ (αλζξψπηλε θαη ζχγρξνλε πφιε) 

- Ώλάγθε βειηίσζεο – ζπληήξεζεο ησλ επαξρηαθψλ νδηθψλ 
δηθηχσλ, θπξίσο ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο 

- Ώλάγθε κειέηεο αμηνπνίεζεο Αεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ήδε 
ζπζηάζεθε ε «Αεκνηηθή Μνλνκεηνρηθή Ώ.Β. Ώμηνπνίεζεο 
Ώθηλήησλ θαη πξνψζεζεο Σνπξηζηηθνχ ΠΠξξννττφφλληηννοο  ηηννππ  

ΑΑήήκκννππ  ηηθθππσσλλίίσσλλ»»..  ΜΜέέρρξξηη  ηηέέιιννοο  ηηννππ  22002200  ζζαα  

ππξξααγγκκααηηννππννηηεεζζεείί  θθααηη  εε  κκεεηηααηηξξννππήή  ηηεεοο  ΏΏ..ΒΒ..  ζζεε  ΟΟξξγγααλληηζζκκφφ  

ΣΣννππηηθθήήοο  ΏΏππηηννδδηηννίίθθεεζζεεοο  ηηννππ  ΝΝ..44667744//2200 

 

 

- Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε Βπξσπατθψλ, Βζληθψλ θαη 
Πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ 

- Τινπνίεζε κειεηψλ θαη πξνηάζεσλ 

- Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο 
(ΤΠΒΚΏ, Πεξηθέξεηα, Ααζηθή Τπεξεζία θ.α.) 

- Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ 
έξγσλ κέζσ εηζαγσγήο δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο 
πνηφηεηαο θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο έξγσλ 

- Μεγηζηνπνίεζε απνδνηηθφηεηαο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 
κέζσ αλαδηνξγάλσζεο ηεο θαη βειηίσζεο ησλ 
πθηζηακέλσλ δηαδηθαζηψλ 

- Βθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε 
ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε αηηεκάησλ ησλ δεκνηψλ  

- Μειέηεο θαη δηαγσληζκνί αλάπιαζεο φισλ ησλ 
πξνβιεκαηηθψλ ζέζεσλ θαη πεξηνρψλ  

- Οινθιήξσζε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνψζεζε 
νηθηζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη πνιενδνκηθψλ παξεκβάζεσλ 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

  258 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 
Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πεξηβάιινληνο & 
Πνηφηεηαο Εσήο 

- Ώλάγθε δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ πεξηπάηνπ θαη 
αλαςπρήο π.ρ. παηδηθέο ραξέο θ.α. (ήδε έρεη  δξνκνινγεζεί ε  
δηακφξθσζε ρψξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε 17 παηδηθψλ ραξψλ ) 

- Ώλάγθε θπηνηερληθψλ κειεηψλ 

- Ώλάγθε θαζαξψλ νδψλ θαη απνηειεζκαηηθήο απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ 

- Με ιεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο 
απνξξηκκάησλ θαη θνκπνζηνπνίεζεο βηνκάδαο 

- Ώλάγθε πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηπκθαιίαο θαη Φελενχ 

- Ώλάγθε πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ πεξηνρψλ 
ηπκθαιίαο θαη Φελενχ 

- Ώλάγθε δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ηεο ιίκλεο ηπκθαιία θαη 
νξγάλσζεο ηνπ γεσξγηθνχ ρψξνπ γχξσ απφ ηνλ πγξφηνπν 
αιιά θαη εληφο απηνχ 

- Ώλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 
νδεγνχλ ζηε βαιηνπνίεζε ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο 
(πξνζρψζεηο, επεθηάζεηο θαιακηψλσλ θ.α.) (πξφγξακκα 
ηξάπεδαο Πεηξαηψο) 

- Ώλάγθε θαιχηεξεο ππξνπξνζηαζίαο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ζε 
ζπλεξγαζία θαη κε ηε Ααζηθή Τπεξεζία 

- Ώλάγθε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ρεηκάξξσλ 
αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

- Ώλάγθε αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

- Ώλάγθε ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε 

 

- Βθκεηάιιεπζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο γηα ηε δεκηνπξγία 
θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (ήδε δεκηνπξγήζεθε θνξέαο) 

- Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε αξκφδηνπο θνξείο 

- Πεξαηηέξσ εχξεζε πφξσλ, κέζσ έληαμεο ζε 
πξνγξάκκαηα 

- Μειέηε νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ 

- Ώλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 
εχξεζε πφξσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ 
ζρεηηθψλ 

- ΐειηίσζε εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 
αλαθχθισζεο ζε φια ηα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα 
αλαθπθισζνχλ 

- Βθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο 

- Απλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο Αήκνπο ηεο 
πεξηθέξεηαο γηα ηελ ίδξπζε θνξέα Ώλαθχθισζεο ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή 

- Ώμηνπνίεζε ησλ αλνηθηψλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
πξαζίλνπ 

- ΐειηίσζε ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ 

- Οξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ 
- Αηθηχσζε, αλάπιαζε & ζπληήξεζε δεκφζησλ ρψξσλ θαη 

θηηξίσλ 

- Πεξαηηέξσ βειηίσζε ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ χδξεπζεο 

- ΐειηίσζε ιεηηνπξγίαο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη 
δεκηνπξγία λένπ φπνπ ρξεηάδεηαη 
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Γξαζηεξηφηεηεο 
Κνηλσληθψλ & 
Πνιηηηζηηθψλ 
Τπεξεζηψλ 

- Ώλάγθε  ελδπλάκσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

- Ώλεπάξθεηα θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

- Ώλάγθε πεξαηηέξσ θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο 

- Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ νη νπνίεο 
ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 

- Ώλάγθε γηα Σνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ζεκαηηθφ 
ηνπξηζκφ φιν ην ρξφλν 

- Ώλάγθε αλάδεημεο ησλ πεξηνρψλ ηπκθαιίαο θαη Φελενχ σο 
κέξε παξαζεξηζκνχ, αλαςπρήο θαη εηδηθψλ κνξθψλ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (πνιηηηζηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ, 
αγξνηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ), αμηνπνηψληαο ην ηζρπξφ 
κπζνινγηθφ – ηζηνξηθφ θνξηίν θαη ηελ ππφινηπε πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά ησλ πεξηνρψλ απηψλ, θαζψο θαη ηα 
πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ιηκλψλ, δαζψλ θαη ησλ 
νξεηλψλ ηνπίσλ 

- Βθκεηάιιεπζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο γηα ηε δεκηνπξγία 
θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 

- Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε αξκφδηνπο θνξείο 

- Βχξεζε πφξσλ, κέζσ έληαμεο ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
παηδεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ 

- Αηακφξθσζε ξεαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

- Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ θαη 
πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο πθηζηάκελσλ 
κειεηψλ θαη ζηνηρείσλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα 
πιεξνθφξεζεο 

- Ώχμεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο 
εππαζψλ νκάδσλ φπσο πξνβιεκαηηθέο, κνλνγνλετθέο θαη 
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, ΏΜΒΏ, κεηαλάζηεο, αζίγγαλνη 
θ.α. 

- Ώλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε 
ζπλεξγαζία κε θαηάιιειεο δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ Αήκνπ θαη ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 
ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

- Βλίζρπζε ξφινπ θαη δξάζεσλ λενιαίαο 

- Οινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ 
κεηεγθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 
αιινδαπψλ 

- ΐειηίσζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ παηδηθήο πξνζηαζίαο 
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Γξαζηεξηφηεηεο 
Τπεξεζηψλ Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο & 
Απαζρφιεζεο 

- Ώλάγθε δεκηνπξγίαο μεθάζαξεο ηνπξηζηηθήο εηθφλαο θαη 
βειηίσζε ηεο πξνβνιήο ηνπ Αήκνπ 

- Ώλππαξμία ππνδνκψλ εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη 
γεσζεξκίαο 

- Ώλάγθε πεξαηηέξσ αλαδηάξζξσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 
πξσηνγελνχο ηνκέα 

- Ώλάγθε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηνπηθψλ πξντφλησλ, ινηπψλ 
βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ 

- Ώλάγθε κείσζεο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη γπλαηθψλ 

- Ώλάγθε ελίζρπζεο-βειηίσζεο πξνζφλησλ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

- Ώλάγθε πιεξνθφξεζεο γηα δπλαηφηεηεο επηρεηξεκαηηθήο 
αλάπηπμεο 

- Ώλάγθε ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ 

- Βθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 

- Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο θπηηθήο, δσηθήο παξαγσγήο 
θαη ηεο αιηείαο 

- Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή  

- Πξνψζεζε απαζρφιεζεο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο εηδηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο 

- Ώπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία Γξαθείνπ ελεκέξσζεο θαη 
εχξεζεο απαζρφιεζεο 

- Αεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 
πξνβνιή ηνπ Αήκνπ θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία 

- ΐειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνηηθψλ 
θηηξίσλ θαη ζρνιείσλ θαη ρξήζε θσηνβνιηατθψλ 

- Ώμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα πξάζηλα θηίξηα θαη 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

- Απλαηφηεηεο αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ 

Γξαζηεξηφηεηεο 
Οξηδφληησλ & 
Τπνζηεξηθηηθψλ 
Τπεξεζηψλ 

- Ώλάγθε αλάπηπμεο λέσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
ζέκαηα πιεξνθνξηθήο φπσο ππεξεζία ππνζηήξημεο 
ρξεζηψλ  

- Πξνβιήκαηα επηαμίαο ζηελ πφιε (ιφγσ θαηάξγεζεο ηεο 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο) π.ρ. παξαβάζεηο θαλνληζκνχ 
θαζαξηφηεηαο, θαηαινγηζκνί πξνζηίκσλ 

 

- Δ λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Β.Τ. ζα αλαδείμεη θαη ζα 
θαιχςεη ηα νξγαλσηηθά θελά ηνπ Αήκνπ 

- Ώμηνπνίεζε λέσλ Τπεξεζηψλ φπσο ε Ννκηθή Τπεξεζία, 
ην Γξαθείν Σερλνινγηψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη 
Βπηθνηλσληψλ, Πνιενδνκία, Κνηλσληθή Πξφλνηα 

- Πεξαηηέξσ εηζαγσγή ιχζεσλ εμππεξέηεζεο εμ‟ 
απνζηάζεσο (Σειέθσλν, Internet) ζην πιαίζην ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
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Κξίζηκα Εεηήκαηα 

 

 Ώλάγθε ηξνπνπνίεζεο νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξαηηέξσ απνδνηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ Αηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ 

 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ δνκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο 

 Ώπνηειεζκαηηθφηεξε ζπληήξεζε ππνδνκψλ, νδηθνχ δηθηχνπ θαη δεκνηηθψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Βχξεζε αλνηθηψλ ρψξσλ, δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ, ππνδνκψλ αλαςπρήο θαη άζιεζεο 

 ΐειηίσζε ησλ φξσλ πνηφηεηαο δσήο ζην θέληξν θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο 

 Οξγάλσζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 ΐειηίσζε ππνδνκψλ ζηηο θνηλφηεηεο 

 Αεκηνπξγία θαηάιιεισλ ηνπξηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ 

 Αηαδηθαζίεο πξνβνιήο – πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζκνχ 

 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 ΐειηίσζε εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ θαη θνκπνζηνπνίεζεο βηνκάδαο  

 Ώπνηειεζκαηηθφηεξε ππξνπξνζηαζία δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζπλεξγαζία κε ηε Ααζηθή Τπεξεζία θαη αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ 

 Ώθφκε θαιχηεξε αμηνπνίεζε Πεξηθεξεηαθψλ, Βζληθψλ θαη Βπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

 ΐειηίσζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζην Αήκν θαη παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Αεκφηεο 
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22..66..22    ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  υυννεερργγαασσίίεεςς 

 

Πίλαθαο 60. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο. 

Θεκαηηθή ελφηεηα: ΟΡΓΑΝΧΖ & ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

Θέκαηα εζσηεξηθήο 
αλάπηπμεο 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Γνκέο  
(ξγαλα & Τπεξεζίεο) 

- Ώξθεηέο λέεο Αηεπζχλζεηο κε πνιιά λέα Σκήκαηα, 
Γξαθεία θαη Ώπνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ 
πνιιέο θαη λέεο αξκνδηφηεηεο (ΐάζεη ηνπ λένπ 
Οξγαληζκνχ Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Αήκνπ) 

- Ώλάγθε ζηνρνζέηεζεο, θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
ηεο πνιηηηθήο, ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αήκνπ 

- Αηεχξπλζε αληηθεηκέλνπ θαη πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 
ζηφρσλ ζε φινπο ηνκείο θαη ιφγσ απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ 

- Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Σκεκάησλ θαη άιισλ 
Φνξέσλ θαη πιιφγσλ 

- Απλαηφηεηα πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ Τπεξεζηψλ κέζσ 
ησλ ζπλεξγαζηψλ 

- Πξνψζεζε έξεπλαο, κειεηψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ Αήκνπ 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο & 
Λεηηνπξγίαο 

- Ώλάγθε εηζαγσγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη 
παξαθνινχζεζεο θέληξσλ θφζηνπο 

- Ώλάγθε ζπληήξεζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ 
ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη πεξηθεξεηαθά 

- Απλαηφηεηα εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 
αηηήζεσλ ζπληήξεζεο 

- Απλαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγείσλ απηεπηζηαζίαο  

- Απλαηφηεηα ρξήζεο εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ φπνπ θξίλεηαη 
απαξαίηεην 
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πλεξγαζίεο & Γηθηχσζε 
ηνπ Γήκνπ κε άιινπο 
Φνξείο 

- Ώλάγθε βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε φκνξνπο 
Αήκνπο πξνο φθεινο ησλ Αεκνηψλ ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο (π.ρ. πλεξγαζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ) 

- Ώλάγθε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπηθνχο 
θνηλσληθνχο θνξείο 

- Έιιεηςε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο Αήκνπο ηεο 
Βιιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 
δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Β.Β. 

- Απλαηφηεηα θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 
ελφηεηα Κνξηλζίαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ  

- Απλαηφηεηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κε ηε Ααζηθή Τπεξεζία 
γηα απνηειεζκαηηθή ππξνπξνζηαζία ησλ νξεηλψλ φγθσλ 

- Απλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Β.Φ.Β.Σ. πξνο φθεινο ηνπ 
θαηαλαισηή 

- Απλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο 
επαγγεικαηηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο 

- Απλαηφηεηα πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο 
θαη αζιεηηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο 

- Απλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

- Απλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηε Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 
Πεινπνλλήζνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξσηνγελή 
ηνκέα 

- Απλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία θπξίσο 
ζηηο απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο 

- Απλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
Αήκνπ ζην Β.Α.Α.Τ.Π.Π.Τ. 

Κξίζηκα Εεηήκαηα 

 

 Ώλάπηπμε αθφκα θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ Αηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ 

 Ώλάπηπμε  πην απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο 

 Ώλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

 ηειέρσζε ππεξεζηψλ φπνπ ππάξρεη αλάγθε 
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22..66..33    ΑΑννθθρρώώππιιννοο  ΔΔυυννααμμιικκόό  κκααιι  ΤΤλλιικκοοττεεχχννιικκήή  ΤΤπποοδδοομμήή 

 

Πίλαθαο 61. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο Ώλζξψπηλν Απλακηθφ θαη Τιηθνηερληθή Τπνδνκή. 

Θεκαηηθή ελφηεηα: ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ & ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

Θέκαηα Δζσηεξηθήο 
Αλάπηπμεο 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

- Με χπαξμε πνιιψλ ππαιιήισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΒ θαη 
ΣΒ  

- Βιάρηζην πξνζσπηθφ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
(M.Sc., Ph.D.)  

- Έιιεηςε ζεκαληηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηε ζηειέρσζε 
Αηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ (π.ρ. 
Ώξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θ.α.) 

 

- πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

- Πξφβιεςε ζηνλ Ο.Β.Τ. αξθεηψλ εηδηθνηήησλ ΠΒ γηα ηελ 
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αήκνπ 

- Ώπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ ππαιιήισλ 
γηα ηελ «θάιπςε» ησλ θελψλ θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε 
ηνπ πνιίηε  

- Ώμηνιφγεζε θαη αληακνηβή ησλ ππαιιήισλ πνπ δείρλνπλ 
ζπλέπεηα, εξγαηηθφηεηα θαη παξάγνπλ ζεκαληηθφ έξγν. 

- Κάιπςε αλαγθψλ κε ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

- Απλαηφηεηα αμηνπνίεζεο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

- Ώμηνπνίεζε νκάδαο εζεινληψλ ηνπ Αήκνπ 

Δμνπιηζκφο 

- Παιαηά νρήκαηα, πςεινχ θφζηνπο ζπληήξεζεο 

- Ώξθεηά νρήκαηα θαη κεραλήκαηα είλαη αλελεξγά 

- Έιιεηςε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
φπσο ζάξσζξα θ.α. (ήδε ζα γίλεη πξνκήζεηα δχν 
απνξξηκκαηνθφξσλ) 

- Έιιεηςε εμνπιηζκνχ γξαθείσλ θαη πιεξνθνξηθήο (π.ρ. 
ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο) θαη παιαηνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε ή αληηθαηάζηαζε 

 

- Οξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 
εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηελ απφθηεζε λένπ εμνπιηζκνχ. 
Ήδε έρνπλ αγνξαζηεί δχν (2) νρήκαηα απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία γηα επηβιέςεηο, απηνςίεο θ.ι.π. 

- Πεξηνξηζκφο δαπαλψλ 

- Βχξεζε πφξσλ, κέζσ έληαμεο ζε πξνγξάκκαηα (π.ρ. γηα 
ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ) 

- Ώλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ ππξνπξνζηαζίαο κέζσ 
πξνγξακκάησλ 

 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

  265 

Μεραλνξγάλσζε / ΣΠΔ 

- Ώλάγθε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο 
ηερλνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ γξαθείνπ 

- Έιιεηςε πνιενδνκηθψλ πξνγξακκάησλ 

- Ώλάγθε ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο νδψλ, δξφκσλ, 
δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

- Ώμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ κέζσ ηνπ πνιιψλ αξκνδηνηήησλ 
ηνπ Γξαθείνπ ΣΠΒ 

- Βπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ηκήκαηνο κεραλνξγάλσζεο ζε 
φια ηα Ννκηθά πξφζσπα  

- Έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα 
WiFi4EU ζην δήκν δσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε 
αλνηρηνχο ρψξνπο. εκεία κε δσξεάλ WiFi είλαη ε Πιαηεία 
Βιεπζεξίαο, ην Ληκάλη ηνπ Κηάηνπ, ν πεδφδξνκνο ηεο 
Κιεηζζέλνπο, ε πιαηεία Μηανχιε θαη ην Κιεηζηφ 
Γπκλαζηήξην 

Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 

- Ώλάγθε επέθηαζεο ρψξσλ ζε αξθεηέο Τπεξεζίεο (π.ρ. 
Αηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο) ή εμεχξεζε λέσλ (π.ρ. Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ) 

- Ώλάγθε ζπληήξεζεο νξηζκέλσλ θηηξίσλ 

- Ώμηνπνίεζε Αεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

Κξίζηκα Εεηήκαηα 
 

 Ώλάγθε ζηειέρσζεο Τπεξεζηψλ κε πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΒ θαη ΣΒ 

 Ώλάγθε ζπλερνχο επηκφξθσζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ αηξεηψλ 

 Ώλάγθε πξνκήζεηαο λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 Ώλάγθε επέθηαζεο ρψξσλ ζηέγαζεο θαη εχξεζεο λέσλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο Αεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

 Ώλάγθε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ Αηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ 

 Ώλάγθε θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ΣΠΒ 
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22..66..44    ΟΟιικκοοννοομμιικκάά 

 

Πίλαθαο 62. χλνςε θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο Οηθνλνκηθά. 

Θεκαηηθή Δλφηεηα: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

Θέκαηα Δζσηεξηθήο 
Αλάπηπμεο 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Έζνδα 

- Βιάρηζηα έζνδα, θπξίσο πξνεξρφκελα απφ ηα Ννκηθά 
Πξφζσπα 

- Αηαθπγή εζφδσλ απφ ζεζκνζεηεκέλα θαη κε ηέιε 

- Ώλάγθε νξζνινγηθφηεξεο θαη δίθαηεο πνιηηηθήο 
θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θφξσλ 

- Ώλάγθε πεξαηηέξσ εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηηο 
αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο 

- Σα έζνδα ζε κεγάιν βαζκφ ζπλαξηψληαη απφ 
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε θπβεξλεηηθή 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα (π.ρ. 
covid-19) 

- Ώμηνπνίεζε φισλ ησλ πεγψλ εζφδσλ 

- Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηθεξεηαθνχ ή 
Βζληθνχ ραξαθηήξα ή κε απ΄ επζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ 
ηελ Βπξσπατθή Έλσζε (π.ρ. ΒΠΏ, ΒΠΠΒΡΏΏ, LIFE+, 
«ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ ΜΠΏΛΣΏΣΓΔ» θ.α.) 

- Εθαλνπνηεηηθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Αήκνπ / 
Απλαηφηεηεο ζχλαςεο δαλείσλ 

- Απλαηφηεηα ηηκαξηζκηθήο αχμεζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ κε 
ζπζηεκαηηθφ θαη πξνβιέςηκν ηξφπν ψζηε λα ζσξαθηζηεί ε 
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ Αήκνπ 

- Ο Αήκνο έρεη πάξεη ηερληθή θαη δηνηθεηηθή επάξθεηα φπσο 
απνδεηθλχεηαη θ‟ απφ ην EN  ISO 9001: 2015 (εηθφλα 46)  
(Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Αηαρείξηζεο θαη Πξντφλησλ) 

- Ο Αήκνο εθαξκφδεη ηνλ Νφκν 4624/2019 «Ώξρή Πξνζηαζίαο 
Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 27/04/2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 
(ΒΒ) 2016/680 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπο 
πκβνπιίνπ ζηηο 27/04/2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (εηθφλα 47) 

Γαπάλεο 

- Ώλάγθε κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

- Ώλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ 
ππνδνκήο ζε ρακειά επίπεδα 

- Ώλάγθε ζχληαμεο αθφκα πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ θαη 
πξνηάζεσλ 

- Βιαρηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

- Απλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο θνζηνιφγεζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

- Αεκηνπξγία ελεξγεηαθψλ θηηξίσλ, θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ 
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Γεκνηηθή Πεξηνπζία 

- Ώλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο Αεκνηηθήο πεξηνπζίαο κε ην 
ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο 

- Μεγάιε Αεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζηηο ηξεηο Αεκνηηθέο 
Βλφηεηεο, ε αμηνπνίεζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα επηθέξεη 
ζεκαληηθά έζνδα, ήδε βξηζθφκαζηε ζηε δηαδηθαζία 
κεηαηξνπήο ηεο Αεκνηηθήο Μνλνκεηνρηθήο ΏΒ Ώμηνπνίεζεο 
Ώθηλήησλ ζε αλαπηπμηαθφ νξγαληζκφ Σνπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο  Ν.4674/20 

- Βκπνξηθή θαη Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζεο ησλ Αεκνηηθψλ 
θηηξίσλ ηνπ θέληξνπ (κεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ 
Αεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ 

Κξίζηκα Εεηήκαηα 
 

 Ώλάγθε αχμεζεο ησλ εζφδσλ 

 Ώλάγθε κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο  

 Ώλάγθε πην απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη κε ηειψλ 

 Ώλάγθε θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

 Ώλάγθε κεηαηξνπήο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζε ελεξγεηαθά 

 Ώλάγθε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο Πεξηθεξεηαθψλ, Βζληθψλ θαη Βπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 
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Δηθφλα 46.  Πηζηνπνηεηηθφ ISO 
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Δηθφλα 47.  Οδεγία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
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ΠΔΓΒ 

Δ ελ Ώζήλαηο Ώξραηνινγηθή Βηαηξεία 

ΛΓ‟ Βθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Ώξραηνηήησλ 

Βπηκειεηήξην Κνξηλζίαο 

Έλσζε Ώγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Κηάηνπ 

Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Βλψζεσλ Ώγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

Οξγαληζκφο Ώληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο 

Βζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία 

Βιιεληθή Βηαηξεία Πξνζηαζία ηεο Φχζεο 

Βιιεληθή Βηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ 

Ίδξπκα Κνξηλζηαθψλ Μειεηψλ 

Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Αήκσλ Πεινπνλλήζνπ 

Βιιεληθή Βηαηξεία Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ 

Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή ΒΛΣΏΣ 

Βπηκειεηήξην Κνξηλζίαο 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 

Ώξραία  Κνξηλζία   Κσλζηαληίλνπ Κίζζα  Βθδφζεηο Φνίληθα 

2000-2010 Ώπφ ην αλαζθαθηθφ έξγν ησλ Βθνξεηψλ Ώξραηνηήησλ 

ΕΣΟΒΛΕΑΒ 

lifestymfalia.gr 

archetai.gr 

yppo.gr 

korinthiacc.gr 

easkiatou.gr 

paseges.gr 

oasp.gr 

emy.gr 

eepf.gr 

ellet.gr 

pedpeloponnisou.gr 

eedsa.gr 

statistics.gr 

sikiona.gr 

korinthiacc.gr 

sikyon.com 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

 271 

hospkorinthos.gr 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer 

unric.org 

espa.gr 

       

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer
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3.1 Καθορισμός εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής 

Σν λέν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα θέξεη ην φλνκα ηνπ 

αείκλεζηνπ δεκάξρνπ Ώζελαίσλ, Ώληψλε Σξίηζε, ζα αληηθαηαζηήζεη ην πξφγξακκα 

«Φηιφδεκνο Ε». Σν λέν πξφγξακκα έρεη αλαπηπμηαθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

ραξαθηήξα. ηφρνο ηνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο σο 

ππιψλεο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ελίζρπζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο.  

πσο πξνβιέπεη ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 30ήο Μαξηίνπ 2020 

(άξζξν ηεζζαξαθνζηφ ηέηαξην), ην ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαηάξηηζε εηδηθφ 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο βαζηθήο ππνδνκήο, 

ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαη 

εηδηθφηεξα ηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ, 

θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

αιιειεγγχεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, νη ΟΣΏ α' θαη β' βαζκνχ, νη χλδεζκνη Αήκσλ θαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα ησλ ΟΣΏ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκνινγνχλ δάλεηα κε ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ θαη ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην εζληθφ ή ην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ. Αηθαηνχρνη 

είλαη φινη νη 332 Αήκνη, νη 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, νη ΑΒΤΏ θαη χλδεζκνη 

Όδξεπζεο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ην πξφγξακκα «Ώληψλεο Σξίηζεο» έρεη εμαζθαιηζκέλνπο 

πφξνπο 2,5 δηζ. επξψ. 

Ώπφ ηηο 11 πξνζθιήζεηο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην πξφγξακκά δίλεη ζηελ 

Ώπηνδηνίθεζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ζε ππιψλα αλάπηπμεο, θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαη πνηφηεηαο δσήο, θαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξηπιφο: Ώλαπηπμηαθφο, θνηλσληθφο θαη 

πεξηβαιινληηθφο.  Μέζα απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ ηθαλνπνηνχληαη νη 17 ζηφρνη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο πνπ έρεη ζέζεη ν ΟΔΒ, ε Πξάζηλε πκθσλία ηεο ΒΒ θαη νη ζηφρνη γηα ην 

εζληθφ ζρέδην αλαζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο δήκνπο πνπ δελ έρνπλ επάξθεηα 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ λα κεηάζρνπλ ζε απηφ θαζψο ππάξρεη πξφβιεςε ηερληθήο 

 

ΚΕΥ. 3.  ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΕΠ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΚΤΩΝΙΩΝ 
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ζηήξημεο απφ ηνπο κεραληθνχο ηεο ΒΒΣΏΏ θαη εηδηθφο άμνλαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

κειεηψλ. Γηα πξψηε θνξά ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ρξεκαηνδφηεζεο γηα αληηζεηζκηθή 

πξνζηαζία ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη ηηο έμππλεο πφιεηο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζθιήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: 

1.  Έξγα χδξεπζεο κε θαηαξρήλ πξνυπνινγηζκφ 300 εθαη. €. ηφρνο ε πγεία θαη 

ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πεπαιαησκέλσλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο, ζε πνιιέο πφιεηο θαη νηθηζκνχο ηεο ρψξαο θαη ε εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ κε 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο. 

2. Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ κε θαηαξρήλ πξνυπνινγηζκφ 200 

εθαη. €, πξφζθιεζε πνπ αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ππαξρφλησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, 

θαηαζθεπέο λέσλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ζηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο θάησ 

ησλ 2000 θαηνίθσλ λένπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαζψο απηνί δελ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΒΠΏ. 

3. Δ ηξίηε πξφζθιεζε αθνξά ηελ ζεκαληηθή θαηλνηνκία αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελεο ππνδνκέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Παξεκβάζεηο 

νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ελεξγεηαθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηηο 

ΑΒΤΏ Πξνυπνινγηζκφο: 150 εθαη. €. 

4. Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, γσληέο αλαθχθισζεο κε 

δηαινγή ζηελ πεγή, ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ. Πξνυπνινγηζκφο: 220 εθαη. €. 

5. Έξγα αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο κε πξνυπνινγηζκφ 300 εθαη. €, ζηνπο 

αζηηθνχο δήκνπο νη νπνίνη πξαθηηθά είραλ εμαηξεζεί απφ ηα πξνεγνχκελα 

πξνγξάκκαηα. Με ηα έξγα απηά ζηνρεχνπκε λα αλαβαζκίζνπκε ηηο γεηηνληέο ησλ 

πφιεψλ καο θαη λα πινπνηήζνπκε αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ. Βδψ εληάζζνληαη θαη δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηηο γεηηνληέο απφ 

ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ, θαζψο θαη ε εηδηθή δνπιεηά πνπ έρνπκε μεθηλήζεη κε 

εηδηθή θξνληίδα ηνπ πθππνπξγνχ ζε ζρέζε κε ηα αδέζπνηα δψα. 

6. Ώμηνπνίεζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη εκβιεκαηηθά θηήξηα ζηνπο δήκνπο θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο κε πξνυπνινγηζκφ 300 εθαη. €. 

ηνλ ηνκέα απηφλ ζα ππάξμεη αθφκα πην ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηε γξακκαηεία ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαζψο πξν 

θξίλνπκε ε θαηαζθεπή ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ λα γίλεη κε ΑΕΣ, ζεσξνχκε φηη ζα είλαη 

θάηη εμαηξεηηθά πην απνηειεζκαηηθφ θαη παξαγσγηθφ. 

7. Μειέηεο θαη έξγα γηα ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ θηηξίσλ κε θαηαξρήλ πξνυπνινγηζκφ 40 εθαη. €. Βίκαζηε γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ζε ζηελφηαηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Ώληηζεηζκηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

ην ππνπξγείν Τπνδνκψλ θαζψο θαη ηνλ πθππνπξγφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηνλ 
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νπνίν επεμεξγαδφκαζηε έλα μερσξηζηφ εηδηθφ πξφγξακκα έξγσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

8. Έμππλεο πφιεηο: 130 εθαη. €. Μέηξα θαη ζπζηήκαηα πξφιεςεο- 

παξαθνινχζεζεο –ειέγρνπ ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Ώζθάιεηαο. 

Έμππλα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ζηελ Κηλεηηθφηεηα, ηελ ζηάζκεπζε, ηελ θπθινθνξία 

θαη αζθαιψο ηελ ειεθηξνθίλεζε. Βμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε ςεθηαθέο εθαξκνγέο 

θαη ζπζηήκαηα. Τπνζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, έμππλα ζπζηήκαηα γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπ Πνιηηηζκνχ- Σνπξηζκνχ. Μείσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο ζηνπο 

Αήκνπο. 

9. Ώλνηρηνί ρψξνη έλα πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ρσξψλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ, 

αλαςπρήο γηα ηα παηδηά, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. ε απηή ηελ πξφζθιεζε επίζεο εληάζζεηαη ην πξφγξακκα 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο αθηέο θαη ζηηο ζάιαζζέο 

καο. Οθείινπκε λα δηαζθαιίζνπκε γηα απηνχο ηνπο ζπκπνιίηεο καο ίδηεο δπλαηφηεηεο 

ζηε δσή, ζηελ θίλεζε, ζηελ ειεπζεξία πξφζβαζεο ζηηο ππέξνρεο ειιεληθέο 

ζάιαζζεο. Πξνυπνινγηζκφο 40 εθαη. €. 

10. Έξγα αγξνηηθήο νδνπνηίαο κε πξνυπνινγηζκφ 70 εθαη. € κε ζηφρν ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ αγξνηψλ καο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη καδί ηνπο θαη 

θπζηθά ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο. 

11. Ξερσξηζηή πξφζθιεζε γηα κειέηεο κε πξνυπνινγηζκφ 100 εθαη. € κε ζηφρν 

λα δηεπθνιπλζνχλ φινη νη δήκνη πνπ έρνπλ αλάγθε θαη ηδηαίηεξα νη δήκνη κε ζνβαξέο 

ειιείςεηο ζηηο ηερληθέο ηνπο ππεξεζίεο. 

Μεηαθεξφκελν έξγν απφ ην πξφγξακκα «ΦΕΛΟΑΔΜΟ I» ζην πξφγξακκα  

«Ώληψλεο Σξίηζεο» είλαη: «ΐειηίσζε αγξνηηθψλ δξφκσλ ΑΒ ηθπσλίσλ θαη ΑΒ 

ηπκθαιίαο ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ». 

Σν ΔΠΑ (Δηαηξηθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο) 2014-2020 απνηειεί ην 

βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηε  ζπλδξνκή ζεκαληηθψλ 

πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Βπξσπατθά Αηαξζξσηηθά θαη Βπελδπηηθά Σακεία 

(ΒΑΒΣ) ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΒΠΏ επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο ρψξαο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ, πνπ απηή 

δεκηνχξγεζε. Βπίζεο, ην ΒΠΏ 2014-2020 θαιείηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

εζληθψλ ζηφρσλ έλαληη ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020».  

ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο «Βπξψπε 2020» είλαη ε πξναγσγή κηαο αλάπηπμεο: 

 έμππλεο, κε απνηειεζκαηηθφηεξεο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, 
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 βηψζηκεο, ράξε ζηελ απνθαζηζηηθή κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, θαη 

 ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. 

 Σν φξακα ηνπ ΒΠΏ αλαθέξεηαη ζηελ «πκβνιή ζηελ αλαγέλλεζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ηζηνχ ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, 

έρνληαο σο αηρκή ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.» 

 Οη ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο είλαη: 

1.  Βλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Μεηάβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Αεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνζειθχεη επελδχζεηο 

 Ώμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο λέσλ θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

2.  Ώλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή 

ελζσκάησζε 

 Βθπαίδεπζε θαη δηά βίνπ κάζεζε 

 Ώλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε 

κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο εηδηθά γηα ηνπο λένπο 

 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο 

 3.  Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηεο 

πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ 

 Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 

  4.  Ώλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – νινθιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε 

 Αίθηπα κεηαθνξψλ κε έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

Αηεπξσπατθψλ Αηθηχσλ Μεηαθνξψλ, ηνπο θάζεηνπο άμνλεο θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 Βλεξγεηαθά δίθηπα 
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 Βπξπδσληθά δίθηπα 

5.  ΐειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

Σν ΒΠΏ 2014-2020 απνηειείηαη απφ 20 Πξνγξάκκαηα, απφ ηα νπνία ηα 7 είλαη 

Σνκεαθά θαη ηα 13 Πεξηθεξεηαθά: 

 Σα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα αθνξνχλ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη έρνπλ σο γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο φιε ηε ρψξα 

 Σα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, έλα γηα θάζε 

κία απφ ηηο ειιεληθέο Πεξηθέξεηεο, πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο 

Σα Σνκεαθά ΔΠ αλαθέξνληαη: 

1. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία» (ΒΠΏλΒΚ) 

2. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Ώεηθφξνο 

Ώλάπηπμε» (ΤΜΒΠΒΡΏΏ) 

3. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ – Βθπαίδεπζε 

θαη Αηα ΐίνπ Μάζεζε» 

4. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Αεκφζηνπ Σνκέα» 

5. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Σερληθή ΐνήζεηα» 

6. Πξφγξακκα «Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε» (ΠΏΏ) ζε εζληθφ επίπεδν 

7. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώιηείαο θαη Θάιαζζαο» 

Δ ζηξαηεγηθή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2020-2024 ζπκπίπηεη κε 

ηελ κεηάβαζε απφ ην ΒΠΏ 2014-2020 (Βζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Ώλαθνξάο) ζην λέν 

ΒΠΏ 2021-2027. 

Δ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ΔΠΑ 2021-2027 βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή επζεία 

γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο θαη ζα απνηειέζεη κνριφ γηα ηελ επηζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο 

ζηελ αλάπηπμε. 

Κνηλνηηθνί πφξνη άλσ ησλ 20 δηζ. επξψ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζε ηνκείο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο, Σν ΔΠΑ 2021-2027 ησλ 20 

δηζ. επξψ, ην λέν αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα Βπελδχζεσλ ζηα 8 απφ 6,75 δηζ. επξψ, 

νη πφξνη ησλ 32 δηζ. επξψ ηνπ Σακείνπ Ώλάθακςεο ηεο ΒΒ, ην Βζληθφ Πξφγξακκα 

Ώλάπηπμεο, θαζψο θαη ηα θέξδε ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

ηνπ Σακείνπ Invest EU ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο. 

 Σν ζρέδην ηνπ λένπ ΒΠΏ  πξνβιέπεη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο: 
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 Ώληαγσληζηηθή νηθνλνκία θαη ςεθηαθή κεηάβαζε (ζα δεζκεπηνχλ πφξνη ζε 

πνζνζηφ 20,3%) Ώθνξά ηε δηαζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο 

ρψξαο, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ζην λέν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηε δεκηνπξγία αμίαο ζε φια ηα πεδία ηνπ επηρεηξείλ, ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ο ζηφρνο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ησξηλφ πξφγξακκα ΒΠΏλΒΚ) 

(Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία»)  εληζρχεηαη ζπλνιηθά πεξίπνπ θαηά 50%, κε κεγάιν κέξνο ησλ 

θνηλνηηθψλ πφξσλ λα θαηεπζχλεηαη ζην λέν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ην νπνίν απνηειεί απφιπηε πξνηεξαηφηεηα.  Βπίζεο, ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη 

εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε, φπσο θαη εθείλν ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

 Πεξηβάιινλ, ελέξγεηα θαη πνιηηηθή πξνζηαζία (κε πφξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

26,1%) Θα ρξεκαηνδνηεζνχλ επελδχζεηο κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο κεηάβαζεο ζε θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο, ησλ πξάζηλσλ επελδχζεσλ, 

ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Μεηαθνξέο θαη επξπδσληθά δίθηπα (15,3%) Ο ζηφρνο εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε 

ελφο αζθαινχο, ζπλεθηηθνχ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ πςειήο πνηφηεηαο, ζηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζηε βέιηηζηε 

ρξήζε ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ ζαιάζζησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο 

Βιιάδαο κε ηελ θαηαζθεπή ηκεκάησλ θαη ζπλδέζεσλ πνπ ιείπνπλ απφ ην δίθηπν θαη 

ζηελ πξνψζεζε κηαο ζεηξάο κεζνπξφζεζκσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη θαιχηεξνπ ςεθηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, κε ηελ 

πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε ηαρέα θαη ππεξηαρέα επξπδσληθά δίθηπα, ζε αλνηρηά 

αζχξκαηα δίθηπα γηα ηελ πξφζβαζε φισλ ζην Αηαδίθηπν, θαζψο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε ζχγρξνλσλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηχσλ 

νπηηθψλ ηλψλ θαη ησλ δηθηχσλ 5G. 

 Απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνδνκψλ πγείαο θαη παηδείαο) (31,9%). 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (ηδίσο γπλαηθψλ, λέσλ θαη καθξνρξφλησλ αλέξγσλ) θαη ζηελ θνηλσληθή 

ζχγθιηζε, ζηελ πνηνηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο εθπαίδεπζε, ζηελ θαηάξηηζε θαη 

ζηε δηά βίνπ κάζεζε, ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ζηελ έληαμε επάισησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο ή 
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θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πιηθήο ζηέξεζεο θαη ζηνλ 

ζπζηεκηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ζεζκψλ. Βπηπξφζζεηα, πφξνη ζα 

θαηαλεκεζνχλ θαη ζηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ κεηαμχ 

άιισλ ηε ζηέγαζε θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκεο 

πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 Υσξηθέο παξεκβάζεηο θαη αζηηθή αλάπηπμε (5,4%) Αίδεηαη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ ελίζρπζε ηεο νινθιεξσκέλεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε έκθαζε ζηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο αλαδσνγφλεζεο δεκφζησλ ρψξσλ θαη ηεο 

αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ κε 

πξσηνβνπιία ησλ θνηλνηήησλ. 

ινη νη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη εμεηδηθεχνληαη θαη απνηππψλνληαη ζε έμη 

επηρεηξεζηαθά (ηνκεαθά) πξνγξάκκαηα ηνπ λένπ ΔΠΑ 2021-2027 θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηαλέκνληαη ζηα 13 πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη 

ζηα πξνγξάκκαηα δηαζπλνξηαθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (Interreg). Οη 13 Πεξηθέξεηεο 

ζα δηαρεηξηζηνχλ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ, δειαδή πεξίπνπ 7 δηζ. επξψ, έσο ην 

2027 

ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 
Δ ηξαηεγηθή «Βπξψπε 2020» είλαη ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΒΒ) γηα ηε δεθαεηία 2010 - 2020. Δ λέα απηή ζηξαηεγηθή εγθξίζεθε απφ ην 

Βπξσπατθφ πκβνχιην ζηηο 17 Ενπλίνπ 2010 ζε κία πξνζπάζεηα ηεο Βπξψπεο λα 

μεπεξάζεη ηελ θξίζε, δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πην αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία κε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζηνρεχνληαο κηα αλάπηπμε: έμππλε, κε 

απνηειεζκαηηθφηεξεο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, 

δηαηεξήζηκε, ράξε ζηελ απνθαζηζηηθή κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ζε κηα πην αληαγσληζηηθή βηνκεραλία θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο ηξαηεγηθήο, έρνπλ ηεζεί νη αθφινπζνη 5 βαζηθνί 

επξσπατθνί ζηφρνη (νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζε 

εζληθνχο ζηφρνπο) πξνο επίηεπμε κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο: 

• 75% ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ 20-64 εηψλ πξέπεη λα έρεη απαζρφιεζε 

• 3% ηνπ ΏΒΠ ηεο ΒΒ πξέπεη λα επελδχεηαη ζε  έξεπλα θ’ αλάπηπμε 

• Οη ζηφρνη ηνπ «20/20/20» σο πξνο ην θιίκα/ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ζε 30% ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ 

εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ) 
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• Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 10% θαη ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ λέσλ πξέπεη λα έρνπλ 

πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

• Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα πξέπεη λα κεησζεί θαηά 20 

εθαηνκκχξηα. 

Δ ΒΒ αλέιαβε εγεηηθφ ξφιν ζηελ έγθξηζε ηεο Ώηδέληαο ηνπ 2030 γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη ησλ 17 ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΐΏ) ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015. 

Βίλαη πιένλ απνθαζηζκέλε λα αλαιάβεη θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ελέθξηλε ζήκεξα ην πκβνχιην επαλαιακβάλνπλ ηελ 

ηζρπξή δέζκεπζε ηεο ΒΒ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηελ 

Ώηδέληα ηνπ 2030 θαη λα επηηχρνπλ ηνπο 17 ΐΏ (ζηφρνη βηψζηκεο αλάπηπμεο).  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε επίηεπμε βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο (νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή), κε 

ηζνξξνπεκέλν θαη νινθιεξσκέλν ηξφπν. Βίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ελζσκαησζεί ε 

βηψζηκε αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, ε δε ΒΒ λα είλαη θηιφδνμε ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ. 

Δ ΒΒ θαιεί ηα ινηπά θξάηε κέιε ηνπ ΟΔΒ θαη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Ώηδέληαο ηνπ 2030. 

Δ Ώηδέληα ηνπ 2030 γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηίηιν «Να αιιάμνπκε ηνλ θφζκν 

καο» εγθξίζεθε θαηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε (Νέα Τφξθε, 25-27 επηεκβξίνπ 2015). Πεξηιακβάλεη κηα δέζκε παγθφζκησλ 

ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο 

ρηιηεηίαο (ΏΥ) απφ ηελ 1ε Εαλνπαξίνπ 2016. 

Δ Ώηδέληα ηνπ 2030 απνηειεί απάληεζε ζηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο θαη αληηκεησπίδεη 

κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ηα δεηήκαηα ζέηνληαο 17 ζηφρνπο. Οη 17 λένη ζηφρνη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη νη 169 ζπλδεδεκέλνη ζηφρνη θαιχπηνπλ βαζηθνχο ηνκείο φπσο ε 

θηψρεηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ε πγεία, ε βηψζηκε 

θαηαλάισζε θαη παξαγσγή, ε αλάπηπμε, ε απαζρφιεζε, νη ππνδνκέο, ε βηψζηκε 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, νη σθεαλνί, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ε ηζφηεηα ησλ 

θχισλ. Οη 17 απηνί ζηφρνη εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 
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1 

 ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΦΣΧΥΔΗΑ 

2  

 ΜΖΓΔΝΗΚΖ 

ΠΔΗΝΑ 

3 

ΚΑΛΖ ΤΓΔΗΑ 

ΚΑΗ 

ΔΤΖΜΔΡΗΑ 

4 

ΠΟΗΟΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

5 

ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΓΤΟ ΦΤΛΧΝ 

 

6 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΔΡΟ 

ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

7 

ΦΣΖΝΖ ΚΑΗ 

ΚΑΘΑΡΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

8  

ΑΞΗΟΠΡΔΠΖ 

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

9 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ, 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

ΚΑΗ 

ΤΠΟΓΟΜΔ 

10  

ΛΗΓΟΣΔΡΔ 

ΑΝΗΟΣΖΣΔ 

11 

ΒΗΧΗΜΔ 

ΠΟΛΔΗ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

12 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

13 

ΓΡΑΖ ΓΗΑ 

ΣΟ ΚΛΗΜΑ 

14 

ΕΧΖ ΣΟ 

ΝΔΡΟ 

15 

ΕΧΖ ΣΖ 

ΣΔΡΗΑ 

 

16 

ΔΗΡΖΝΖ, 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

ΚΑΗ ΗΥΤΡΟΗ 

ΘΔΜΟΗ 

17 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΣΟΥΟΤ 

 

Δηθ. 48.   Οη  17 ηφρνη ΐηψζηκεο Ώλάπηπμεο. 

 

Δηθ. 49.   Οη  17 ηφρνη ΐηψζηκεο Ώλάπηπμεο. 

 

33..22  κκοοππόόςς 

 
 

ηα   επφµελα  θεθάιαηα   ζα   γίλεη   πξνζέγγηζε   ηεο   ζηξαηεγηθήο   πνπ  ζα 

αθνινπζήζεη  ν  ∆ήµνο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  απηψλ   ησλ  θξίζηµσλ δεηεµάησλ   

πνπ έρνπλ  εληνπηζηεί. 

Δ  ζηξαηεγηθή  απηή  ζα  πξνζδηνξηζηεί  µέζσ   ηνπ  θαζνξηζµνχ  ησλ  γεληθψλ 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

281 
 

ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο νη νπνίνη ζα νµαδνπνηεζνχλ ζε άμνλεο  θαη µέηξα. 

ε  γεληθέο  γξαµµέο   ηα  θξίζηµα  ζεµεία  ηνπηθήο  αλάπηπμεο αθνξνχλ  ηνπο 

ζεµαηηθνχο ηνµείο: 

• ηνπ  πεξηβάιινληνο  θαη  ηεο  πνηφηεηαο  δσήο   ησλ  θαηνίθσλ  αιιά  θαη  

ησλ επηζθεπηψλ,  µε  έµθαζε   ζε   ζέµαηα   πνηνηηθήο  θαη  πνζνηηθήο  επάξθεηαο  

λεξνχ, ξχπαλζεο απφ πγξά  θαη ζηεξεά  απφβιεηα ( επέθηαζε θαη απφζµεζε 

βηνινγηθνχ, επεμεξγαζία ησλ    απνβιήησλ  ειαηνιάδνπ, θξνχησλ   θ.ι.π.).  ΐειηίσζε 

ηεο θπθινθνξίαο θαη γεληθφηεξα ηεο ελδνδεµνηηθήο επηθνηλσλίαο. 

• ηεο  θνηλσληθήο πνιηηηθήο, παηδείαο, πνιηηηζµνχ θαη αζιεηηζµνχ µε έµθαζε 

ζηα ζέµαηα  θνηλσληθήο µέξηµλαο γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζµνχ, 

παηδείαο θαη  αλάδεημεο  ησλ  πνιηηηζηηθψλ  µλεµείσλ  πνπ  απνηεινχλ αλαμηνπνίεην  

θεθάιαην 

µηαο επξχηεξεο πεξηνρήο( Α.Β. Φελενχ, ηπµθαιίαο, ηθπσλίσλ) 
 

• ηεο ηνπηθήο νηθνλνµίαο θαη απαζρφιεζεο µε έµθαζε  ζην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ θαζφιε  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  έηνπο  αιιά  θαη ζηα  γεληθφηεξα  ζέµαηα  

απαζρφιεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ εηζνδήµαηνο ζηνλ αγξνηηθφ ηνµέα. Ώμηνπνίεζε ηνπ 

ιηµαληνχ. 

• Παξάιιεια ε  αλάιπζε  ηεο  εζσηεξηθή   νξγάλσζεο  ηνπ  ∆ήµνπ   αλέδεημε 

θξίζηµα ζεµεία ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ∆ήµνπ  ηα νπνία θαιείηαη λα 

επηιχζεη, ψζηε  λα δξνµνινγήζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ  

γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα ζέζεη 

Σέινο  ζε άιιν θεθάιαην ζα δηαηππσζεί ην φξαµα  θαη ε αξρή  ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαθπβέξλεζεο  ηνπ  ∆ήµνπ  ηθπσλίσλ  ζαλ  επαγγειία  ηεο  ∆εµνηηθήο  αξρήο,   

πσο βιέπεη ε ∆εµνηηθή  εγεζία ηνλ ∆ήµν ηα πξνζερή ρξφληα. 

Βπίζεο  ζην  ίδην  θεθάιαην  ζα  δηαηππσζνχλ  νη  θαηεπζπληήξηεο  αξρέο,  µε 

ηελ µνξθή   γεληθφηεξεο  θηινζνθίαο  γηα  ηνλ  ηξφπν  δηαρείξηζεο  ησλ  ζρέζεσλ µε  

ηνπο πνιίηεο, γηα  ηνλ  ηξφπν δηνίθεζεο  θαη  εθηέιεζεο   ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  θαη  

γηα  ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ ∆ήµνπ. 

33..33  ΚΚααθθοορριισσµµόόςς ττηηςς ττρρααττηηγγιικκήήςς 

 
Δ ζηξαηεγηθή ηνπ  ∆ήµνπ  ηθπσλίσλ δηαµνξθψλεηαη µέζα  απφ  ηνλ 

πξνζδηνξηζµφ  ησλ   θξίζηµσλ  δεηεµάησλ   ηνπηθήο  αλάπηπμεο πνπ  ζα   θιεζεί  

λα αληηµεησπίζεη, ζε  ζπλδπαζµφ  µε   ηελ  δηαµφξθσζε θαηάιιεισλ   

εζσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ  επηινγψλ  γηα  ηελ  επηηπρή  πξνζέγγηζε  ησλ  γεληθψλ  

ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο.  Σα  θξίζηµα  δεηήµαηα   πνπ ζα  θιεζεί  λα  

αληηµεησπίζεη  ν  ∆ήµνο   ηελ επφµελε πεξίνδν  έρνπλ  απνηππσζεί  ζε 

πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπο. ηνλ  πίλαθα 63 αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά 

θαηεγνξηνπνηεµέλα ζε Θεµαηηθνχο ηνµείο. 
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33..33..11  ΘΘεεµµααττιικκοοίί ΣΣοοµµεείίςς κκααιι ΚΚρρίίσσιιµµαα ΖΖηηττήήµµαατταα 

 

Πίλαθαο 63. Κξίζηµα Γεηήµαηα. 
 

 
Θεµαηηθφο Σνµέαο 

 
Κξίζηµα Εεηήµαηα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Φπζηθφ – Αλζξσπνγελέο 

Πεξηβάιινλ & Πνηφηεηα Εσήο 

 
•  Θέµαηα νινθιήξσζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζµνχ θαη πξνψζεζε πνιενδνµηθψλ παξεµβάζεσλ 

 
•  Έιιεηςε επαξθψλ ηερληθψλ ππνδνµψλ ζηηο θνηλφηεηεο 

 
•  Πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε παξαιηαθήο δψλεο θαη ιηµέλα Κηάηνπ 

 
•  ΐειηίσζε πξνζβαζηµφηεηαο θνηλνηήησλ 

 
•  Θέµαηα νδηθνχ δηθηχνπ (δηαπιάηπλζε, ζπληήξεζε) 

 
•  Ώλάγθε  εθζπγρξνληζµνχ  ησλ  ππαξρνπζψλ ππνδνµψλ θπθινθνξίαο  θαη  ζηάζµεπζεο ηδηαίηεξα  ζηελ  
πφιε ηνπ 

Κηάηνπ θαη θαηά µήθνο ηνπ παξαιηαθνχ άμνλα (ΠΒΟ) 
 

• Θέµαηα  ξχπαλζεο φπσο ε ιεηηνπξγία βηνινγηθνχ θαζαξηζµνχ, ε επεμεξγαζία ζηεξεψλ θαη πγξψλ 
απνβιήησλ, ε πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ θαη ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ απφ 
ηελ εληαηηθή άζθεζε  ηεο γεσξγίαο θαη ηε ιεηηνπξγία µεηαπνηεηηθψλ µνλάδσλ 

 
•  Οινθιεξσµέλν πξφγξαµµα αλαθχθισζεο θαη δηαρείξεζεο απνξξηκκάησλ (εθαξκφδεηαη ήδε) 

 
•  Ώλάγθε δηαρείξηζεο απνξξηµµάησλ 

 
•  Θέµαηα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεµάησλ ηπµθαιίαο θαη Φελενχ 

 
•  Βπέθηαζε εηδηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ µειεηψλ 

 
•  Ώλάγθε πεξαηηέξσ δεµηνπξγίαο ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο 

 
 
 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, 

Πνιηηηζµφο & Αζιεηηζµφο 

 
•  ΐειηίσζε ζεκάησλ πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο µέξηµλαο 

 
•  Πεξαηηέξσ κέξηµλα γηα ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθά νµάδεο 

 
•  Πεξαηηέξσ βειηίσζε ππνδνµψλ εθπαίδεπζεο 

 
•  Πεξαηηέξσ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πινχζηαο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζµηθήο θιεξνλνµηάο 

 
•  Βπέθηαζε  αζιεηηθψλ ππνδνµψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
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Σνπηθή Οηθνλνµία & 

Απαζρφιεζε 

 
•  Ώλάγθε γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 
•  Ώλάγθε ελίζρπζεο ππνδνµψλ θαη πξνψζεζε ππεξεζηψλ πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζµφ 

 
•  Ώλάγθε ζηήξημεο ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

 
•  Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ΐηνηερληθνχ Πάξθνπ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα θπξσζεί κειέηε 
Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ πνπ λα αθνξά φιν ην Αήκν, θαη ηηο 3 Αεκνηηθέο Βλφηεηεο 

 
•  Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο  πξνβνιήο θαη  πξνψζεζεο ησλ  ηνπηθψλ  πξντφλησλ  ζηελ  επξχηεξε θαη  
ηνπηθή  ηνπξηζηηθή  αγνξά  – χλδεζε µε ηνλ ηνπξηζµφ 

 
•  Ώλάγθε αλάπηπμεο ηνπ δεπηεξνγελή ηνµέα µε ηε δεµηνπξγία µνλάδσλ µεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ 

 
•  Βλέξγεηεο  ελεµέξσζεο  – ηερληθήο  ππνζηήξημεο  γηα  ηελ  εηζαγσγή  ζπζηεµάησλ δηαζθάιηζεο  

πνηφηεηαο  ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 
 

•  Ώλάγθε θαζνξηζµνχ θαη νινθιεξσµέλεο δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ 
 

•  Ώλάγθε εθζπγρξνληζµνχ θηελνηξνθηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ – ∆ηαρείξηζεο θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ 
 

•  Ώλάγθε βειηίσζεο μπιψδνπο θεθαιαίνπ, παξαγσγήο πνηνηηθψλ δαζηθψλ πξντφλησλ 
 

•  Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο ∆εµνηηθήο Πεξηνπζίαο (ήδε ζπζηάζεθε νξγαληζκφο αμηνπνίεζεο) 

 
 
 
 
 
 

 

Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ & 

Τπεξεζίεο 

 
•  Ώλάγθε ηξνπνπνίεζεο θαη  αμηνπνίεζεο ηνπ λένπ Ο.Β.Τ. (επξηζθφκαζηε ζην ζηάδην ηξνπνπνίεζεο) 

 
•  Ώλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ 

 
•  Ώλάγθε πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ιφγσ  θαη ησλ πνιιψλ 

αξµνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ λένπ Ο.Β.Τ. 
 

•  Ώλάγθε  επηπιένλ ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ µε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο φισλ  ησλ θαηεγνξηψλ γηα 
ηελ θαιχηεξε  ιεηηνπξγία ηνπο 

 
•  Ώλάγθε πεξαηηέξσ πνηνηηθήο αλαβάζµηζεο ησλ ππεξεζηψλ µέζσ  ηεο ζηειέρσζήο ηνπο µε 
πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΒ θαη ΣΒ 

 
•  Ώλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ ζπζηεµάησλ ΣΠΒ 

 
•  Ώλάγθε πεξαηηέξσ  απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ 

 
•  ΐειηίσζε ζηελ αληαπφθξηζε θαη δηεθπεξαίσζε αηηεµάησλ ησλ πνιηηψλ 
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  33..33..22  ΚΚααθθοορριισσµµόόςς ττωωνν ΓΓεεννιικκώώνν ττόόχχωωνν ΣΣοοππιικκήήςς ΑΑννάάππττυυξξηηςς 

 

ην πξνεγνχµελν θεθάιαην απνηππψζεθαλ ηα θξίζηµα δεηήµαηα  πνπ απαζρνινχλ ην ∆ήµν  ηθπσλίσλ. Σα δεηήµαηα  

απνηππψζεθαλ αλά  ζεµαηηθφ  ηνµέα θαη  είλαη  δηαηππσµέλα  αξλεηηθά  µε  ηελ  έλλνηα  φηη  απνηεινχλ  πξνβιήµαηα  πξνο επίιπζε. 

Δ επηινγή ησλ  θξίζηµσλ δεηεµάησλ   πνπ θαιείηαη λα  επηιχζεη ν  ∆ήµνο  ζα απνηειέζνπλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο γηα λα 

εθπιεξψζεη θαιχηεξα  ηελ απνζηνιή ηνπ. 

ηνλ   πίλαθα   πνπ  αθνινπζεί   απνηππψλνληαη   νη   γεληθνί   ζηφρνη   ηνπηθήο αλάπηπμεο αλά ζεµαηηθφ ηνµέα. 
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Πίλαθαο 64. Γεληθνί ηφρνη Σνπηθήο Ώλάπηπμεο. 

 

 
Θεµαηηθφο Σνµέαο 

 
Γεληθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

 
 
 
 
 
 
 

 
Πεξηβάιινλ & 

Πνηφηεηα Εσήο 

 
•  ∆ηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ 

 
•  Οινθιήξσζε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζµνχ θαη πξνψζεζε πεξαηηέξσ νηθηζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη πνιενδνµηθψλ 
παξεµβάζεσλ 

 
•  ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ππνδνµψλ ζηηο θνηλφηεηεο 

 
•  Βπέθηαζε θαη βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπηθήο, δηαηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο εµβέιεηαο 

 
•  ΐειηίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο ζχλδεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πξνζπέιαζεο ελδνδεµνηηθά θαη δηαδεµνηηθά 

 
•  ΐειηίσζε ησλ πξνβιεµάησλ θπθινθνξίαο θαη ζηάζµεπζεο 

 
   • πλέρηζε ηεο αλάπιαζεο θαη αμηνπνίεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη ηνπ ιηµέλα Κηάηνπ 
 

•  Ώληηππξηθή πξνζηαζία (πεξαηηέξσ νξγάλσζε θαη ζπλεξγαζία) 
 

•  Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ηνπίσλ ηεο πεξηνρήο 
 

•  Βθπφλεζε µειεηψλ 
 

•  ΐειηίσζε ζηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο, θαζαξηφηεηα θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ 

 
 
 
 
 

 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, 

Πνιηηηζµφο & Αζιεηηζµφο 

 
•  Πεξαηηέξσ πνηνηηθή αλαβάζµηζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο µέξηµλαο θαη πξφλνηαο (λεπίσλ, ειηθησµέλσλ θ.ι.π.) 

 
•  ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνµψλ 

 
•  ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνµψλ θαη ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο 

 
•  Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

 
•  Βπηπιένλ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ ζεζµψλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνµέλνπ 

 
•  Οινθιήξσζε θαη ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνµψλ 

 
•  Πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνµψλ θαη ππεξεζηψλ 
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Σνπηθή Οηθνλνµία & 

Απαζρφιεζε 

 
•  Ώλάπηπμε ζεµαηηθνχ ηνπξηζµνχ, επηµήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (ηνπξηζµφο φιν ην ρξφλν)  θαη ελίζρπζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνµψλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθφ ηνκέα , θξάηνο , πεξηθέξεηα 
 

•  Πνηνηηθή αλαβάζµηζε θαη αχμεζε  ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 
 

•  Ώμηνπνίεζε ∆εµνηηθήο πεξηνπζίαο 
 

•  Τπνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ µηθξνµεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 
 

•  Τπνζηήξημε  ηεο  θαηλνηνµίαο  ζηηο  µεζφδνπο παξαγσγήο, µεηαπνίεζεο  θαη  πξνψζεζεο ησλ  ηνπηθψλ  αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ 

 
•  Βλίζρπζε γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο - αιηείαο 

 
•  Ώλάπηπμε – ελίζρπζε πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνµέα 

 
•  Μείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο ππνδνκέο – ηδησηηθφο ηνκέαο 

 
 
 
 

Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ & 

Τπεξεζίεο 

 
•  Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη εθαξµνγή ηνπ λένπ Ο.Β.Τ. ησλ απμεµέλσλ αξµνδηνηήησλ 

 
•  Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη αμηνιφγεζε 

 
•  ΐειηίσζε θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ 

 
•  ηειέρσζε ππεξεζηψλ  µε  λέν  πξνζσπηθφ  δηαθφξσλ  εηδηθνηήησλ  θαη  πνηνηηθή  αλαβάζµηζε  µε  ηελ  πιήξσζε 

ζέζεσλ απφ πξνζσπηθφ ηεο θαηεγνξίαο ΠΒ 
 

•  Ώλαβάζµηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνµψλ ΣΠΒ 
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33..33..33   ΚΚααθθοορριισσµµόόςς ττωωνν ΠΠοολλιιττιικκώώνν ΔΔρράάσσηηςς κκααιι ττωωνν 

ΓΓεεννιικκώώνν ττόόχχωωνν  ΕΕσσωωττεερριικκήήςς ΑΑννάάππττυυξξηηςς 

 

33..33..33..11 ΓΓεελληηθθήή ΚΚααηηεεχχζζππλλζζεε ΔΔζζσσηηεεξξηηθθήήοο ΑΑλλάάππηηππμμεεοο ηηννππ ΓΓήήµµννππ 
 
Οη θνξείο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο απνηεινχλ πεξηθεξεηαθφ ζηνηρείν ηεο ∆εµφζηαο 

∆ηνίθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα µεηαθέξνπλ ηα πξνβιήµαηα θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο. 

Δ εζσηεξηθή αλάπηπμε ελφο  ∆ήµνπ  ζπζρεηίδεηαη µε ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο 

ηνπ ∆εµφζηνπ ηνµέα γηα θαιή δηαθπβέξλεζε. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάµελεο 

θαηάζηαζεο ζε  φηη  αθνξά   ηελ  θαιή  δηαθπβέξλεζε  πηνζεηνχληαη  δχν  παξαπιήζηα 

πξφηππα νξηζµνχ  ηεο  θαιήο  δηαθπβέξλεζεο:  ηεο  Βπξσπατθήο  Βπηηξνπήο  θαη  ηεο 

∆ηεζλνχο  Σξάπεδαο αληίζηνηρα, θαη  ζρεηηθέο  πεγέο αλαθνξάο νη  νπνίεο  επηηξέπνπλ ηελ 

ζχγθξηζε ηεο ρψξαο µε ην Βπξσπατθφ θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Σν πξψην πξφηππν πεξηιαµβάλεη ηα θξηηήξηα ηεο  θαιήο  δηαθπβέξλεζεο, ηα 

νπνία ππνδεηθλχνληαη απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σαµείν. 

Σν δεχηεξν πξφηππν πεξηιαµβάλεη πέληε θξηηήξηα θαιήο  δηαθπβέξλεζεο πνπ 

ρξεζηµνπνηεί ε ∆ηεζλήο Σξάπεδα γηα ηηο ηαθηηθέο ζπγθξίζεηο πνπ πξαγµαηνπνηεί ζε 

παγθφζµηα θιίµαθα. Σα θξηηήξηα απηά είλαη: 

- πµµεηνρή  θαη ινγνδνζία (Voice and accountability) 
 

- Ώπνηειεζµαηηθφηεηα δηαθπβέξλεζεο (Government effectiveness) 
 

- Πνηφηεηα ξπζµίζεσλ (Regulatory quality) 
 

- Βθαξµνγή ηεο λνµηµφηεηαο (Rule of law) 
 

- Έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο (Control of corruption) 
 
Σα  θξηηήξηα  απηά   ζπµπίπηνπλ  ζε  µεγαιχηεξν  ή  µηθξφηεξν  βαζµφ   µε  ηα θξηηήξηα  

ηνπ   Βπξσπατθνχ  Κνηλσληθνχ  Σαµείνπ. 

ε φηη αθνξά  ζηηο πεξηνρέο ππαίζξνπ γεληθφηεξα, ε πξνζπάζεηα θαιήο 

δηαθπβέξλεζεο πξνζθξνχεη ζε ζχγθξηζε µε ηηο αζηηθέο θαη µεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ζε  

δχν   επηπιένλ  εµπφδηα.  Σν  πξψην  αθνξά   ζηηο  απνζηάζεηο θαη ην  δεχηεξν αθνξά   ην  

µηθξφηεξν µέγεζνο ησλ νξγαληζµψλ   ηνπηθήο   απηνδηνίθεζεο   ησλ   πεξηνρψλ   απηψλ    

θαη   ηελ   αληίζηνηρα µεησµέλε δπλαµηθφηεηα εμππεξέηεζεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. 

Σα πξνβιήµαηα πνπ δεµηνπξγνχλ  ηα δχν  απηά  εµπφδηα  γίλεηαη  πξνζπάζεηα λα  

αληηµεησπηζηνχλ  µε  ηελ  ιεηηνπξγία  ησλ  ΚΒΠ  ζε  ζπλδπαζµφ µε  ηελ  αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-Government). µσο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

σο αλαπηπμηαθή  αλάγθε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο παξφιε ηελ πξφνδν ηειεπηαία ζε  ζπλδπαζµφ  µε 

ηελ θαηάιιειε πξνζαξµνγή ηεο νξγάλσζεο ησλ δεµνζίσλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ 
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απνηειεζµαηηθφηεξε αληηµεηψπηζή  ηνπο.  πσο επίζεο, ε  ελδπλάµσζε ηεο  δηνηθεηηθήο  

ηθαλφηεηαο  ησλ νξγαληζµψλ  ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο, πνπ µπνξεί  λα  επηηεπρζεί  µε  ηηο  

πξφζθαηεο δνµηθέο  αιιαγέο,  είηε  µέζσ  θνηλψλ  ππεξεζηψλ  θαη  δηαδεµνηηθήο  

ζπλεξγαζίαο  είηε µέζσ  ζπγρσλεχζεσλ. 

ινη νη θνξείο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζπλεξγάδνληαη ψζηε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα δηαιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο, αληαιιάζζνληαο 

απηνκαηνπνηεκέλα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξία, βάζεη ζπκβαηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ο πνιίηεο ζα ιακβάλεη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο αηηνχκελεο ππεξεζίαο, 

δεδνκέλνπ φηη νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο ζα δηαιεηηνπξγνχλ γηα ηελ 

παξνρή ηεο. 

Καη‟ αξράο,   ηα νθέιε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο 

θαη επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο/πεξηθέξεηαο/πφιεο θαζψο ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε-βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

πξνο απηνχο κέζσ θαη ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θαη κειινληηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ. Καζηζηά, δειαδή, ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαη 

ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ κε ην θξάηνο απνηειεζκαηηθφηεξεο, 

θζελφηεξεο θαη επθνιφηεξεο.   Γηα ηνπο πνιίηεο, ην γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

επθαηξηψλ θαη γεληθφηεξα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαζψο απαηηείηαη ιηγφηεξνο 

ρξφλνο θαη κηθξφηεξν θφζηνο γηα λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε ελψ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν κε πξνθαλή αλαπηπμηαθά νθέιε γηα 

κηα πεξηνρή . 

Ο νξηζµφο πνπ δφζεθε  ζηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ελφο  ∆ήµνπ, σο  ε βειηίσζε 

ηεο Ώπνηειεζµαηηθφηεηαο, ηεο Ώπνδνηηθφηεηαο θαη ηεο  Ννµηµνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο  

ηνπ, εθθξάδνπλ αθξηβψο  ην δεηνχµελν  γηα  ηελ αλαπηπμηαθή  ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ∆ήµνο ηθπσλίσλ. 

Πξηλ παξνπζηαζηνχλ δηεμνδηθά νη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο θαη νη 

πνιηηηθέο δξάζεο  ηνπ   ∆ήµνπ  ηθπσλίσλ ζα  αλαθεξζνχλ  ζπλνπηηθά  ζέµαηα 

απνηειεζµαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη λνµηµνπνίεζεο πνπ ζπζρεηίδνληαη µε ηελ 

ππάξρνπζα ιεηηνπξγία  ηνπ  ∆ήµνπ  θαη  πξέπεη  λα  απνηεινχλ θξηηήξηα  αμηνιφγεζήο 

ηνπ αιιά θαη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρηθήο θαη δίθαηεο δηαθπβέξλεζεο: 

-  Ώπνηειεζµαηηθφηεηα:  Δ  απνηειεζµαηηθφηεηα  αμηνινγεί  ην  θαηά  πφζν  νη 

εθξνέο  θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο δξάζεο ελφο  ∆ήµνπ  απνθιίλνπλ απφ ηνπο  ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ  ηεζεί. Με άιινπο  φξνπο ε απνηειεζµαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη άµεζα µε ζέµαηα 

εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, επάξθεηαο (πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο) ησλ πφξσλ ηνπ ∆ήµνπ 

θαζψο θαη  ηηο  σθέιεηεο  πνπ δεµηνπξγνχληαη  ζηνπο  απνδέθηεο απφ ηηο  δξάζεηο  ηνπ. 

 
- Ώπνδνηηθφηεηα: Ώμηνινγεί ην θαηά πφζν νη δξάζεηο ηνπ ∆ήµνπ απνδίδνπλ ην 



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

289 
 

µέγηζην δπλαηφ  απνηέιεζµα µε ην ειάρηζην δπλαηφ  θφζηνο  θαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ 

ρξφλν. 
 

- Ννµηµνπνίεζε:  Ώμηνινγεί  ην  θαηά  πφζν νη  ζηφρνη  ηνπ  ∆ήµνπ  απνθιίλνπλ 

απφ ηηο  αλάγθεο,   ηηο  αμίεο  θαη  ηηο  πξνζδνθίεο  φισλ   ησλ  εµπιεθφµελσλ  απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ∆ήµνπ. Γηα ηε  δηαζθάιηζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη ε άζθεζε αλνηθηήο, δηαθαλνχο ζπκκεηνρηθήο 

θαη δίθαηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

33..33..33..22 ΠΠννιιηηηηηηθθέέοο ∆∆ξξάάζζεεοο θθααηη ΓΓεελληηθθννίί ηηφφρρννηη ΔΔζζσσηηεεξξηηθθήήοο ΑΑλλάάππηηππμμεεοο 
 

Δ  εζσηεξηθή  αλάπηπμε  ηνπ   ∆ήµνπ   ηθπσλίσλ  εμαζθαιίδεηαη  µέζσ   ηεο 

βειηίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

• ∆ξαζηεξηφηεηεο  &  ∆ηαδηθαζίεο  ιεηηνπξγίαο:  Ήδε   απφ  ηα  πξνεγνχµελα 

θεθάιαηα έρνπλ  απνηππσζεί νη δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ  ∆ήµνπ,  θαζψο θαη ηα  θξίζηµα 

δεηήµαηα  πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ είηε ζην επίπεδν ηνπ ∆ήµνπ  είηε ζην 

επίπεδν  ησλ   μερσξηζηψλ  λνµηθψλ  πξνζψπσλ. Σα  θξίζηµα  δεηήµαηα   ζε  ζέµαηα 

δξαζηεξηνηήησλ αθνξνχλ ζηηο δνµέο  πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

απαζρφιεζε. 

Παξάιιεια   ηα   θξίζηµα   ζέµαηα    δηαδηθαζηψλ   ιεηηνπξγίαο   αθνξνχλ  ζηελ 

βειηίσζε ησλ  παξερνµέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο  πνιίηεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξήδνπλ αλαδηνξγάλσζεο (π.ρ. Βπηθαηξνπνίεζε ηνπ  Οξγαληζµνχ Βζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ πνπ  ήδε δξνκνινγείηαη). 

• Οξγάλσζε &  πλεξγαζίεο:  Δ  αλάιπζε  ηεο  εζσηεξηθήο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ 
 
∆ήµνπ  ηθπσλίσλ  αλέδεημε  νξηζµέλα  θξίζηµα  δεηήµαηα  ζε  ζέµαηα  νξγάλσζεο θαη 

ζπλεξγαζηψλ. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη: 

- Ώλάγθε επαλαπξνζδηνξηζµνχ ησλ Σµεµάησλ  θαη ησλ Γξαθείσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην νξγαλφγξαµµα ηνπ ∆ήµνπ . 

- Βθαξµνγή ζπζηεµάησλ πνηφηεηαο ζηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 
 

• Ώλζξψπηλν  ∆πλαµηθφ  &  Τιηθνηερληθή  Τπνδνµή:  ε  ζέµαηα   αλζξψπηλνπ 

δπλαµηθνχ ζην ∆ήµν ηθπσλίσλ ηα θξίζηµα δεηήµαηα ζπλνςίδνληαη: 

- Ώλάγθε επηπιένλ ζηειέρσζεο µε πξνζσπηθφ ΠΒ θαη ΣΒ αιιά  θαη θάιπςε  

θξίζηµσλ θελψλ  ζε πξνζσπηθφ. 

• Σα θξίζηµα ζέµαηα πιηθνηερληθήο ππνδνµήο  αθνξνχλ ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ΣΠΒ θαη ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζµνχ εμνπιηζµνχ πνπ 

ιφγσ  παιαηφηεηαο απαηηεί πςειφ  θφζηνο  ζπληήξεζεο. 

• Οηθνλνµηθά: Σα ζεµαληηθφηεξα θξίζηµα δεηήµαηα  πνπ  πξέπεη λα 

αληηµεησπίζεη ν ∆ήµνο  ηθπσλίσλ ζε απηφλ ηνλ ηνµέα είλαη ε πεξαηηέξσ µείσζε θαη 

έιεγρνο ησλ εμφδσλ θαη ε επηπιένλ αμηνπνίεζε ηεο ζεµαληηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ∆ήµνπ. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο φπσο θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε  ηεο  εθαξµνγήο  ησλ  πνιηηηθψλ δξάζεο, αξµφδηεο είλαη νη 

ππνζηεξηθηηθέο θαη νη νξηδφληηεο ππεξεζίεο. Μέζσ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θαη ησλ 

νξηδφληησλ ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζµφο, ν έιεγρνο θαη ν 

πξνζαλαηνιηζµφο  ησλ   θάζεησλ  ππεξεζηψλ  απφ  ηα  φξγαλα  δηνίθεζεο  ζε  θνηλά 

δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Σα φξγαλα δηνίθεζεο εμαζθαιίδνπλ ζπλέξγηεο, ζέηνληαο νξηδφληηνπο ζηφρνπο 

εζσηεξηθήο  αλάπηπμεο θαη  νξηδφληηεο  πνιηηηθέο  δξάζεο ηηο  νπνίεο, ζε µεγαιχηεξν 

ή µηθξφηεξν βαζµφ,  πξέπεη λα  εθαξµφζνπλ  φιεο  νη θάζεηεο 

 ππεξεζίεο. Οη ππνζηεξηθηηθέο θαη νη νξηδφληηεο ππεξεζίεο, επνµέλσο είλαη 

αξµφδηεο γηα ηελ επίηεπμε γεληθψλ ζηφρσλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο θαη είλαη νη 

«ζεµαηνθχιαθεο» ησλ  πνιηηηθψλ δξάζεο ηνπ ∆ήµνπ. 

Οη πνιηηηθέο δξάζεο θαη νη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο πνπ 

πξνβιέπεηαη λα αθνινπζήζεη ν ∆ήµνο  γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ θξίζηµσλ 

δεηεµάησλ αιιά  θαη  ην  «πσο ζα  αιιάμεη  εζσηεξηθά  ν  ∆ήµνο   πξνθεηµέλνπ  λα  

πεηχρεη  ηνπο ζηφρνπο ηνπηθήο αλάπηπμεο» απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 65: 

 
 

Πίλαθαο 65. Γεληθνί ηφρνη Βζσηεξηθήο Ώλάπηπμεο θαη Πνιηηηθέο ∆ξάζεο. 
 

 
Θεµαηηθή 
Δλφηεηα 

Δζσηεξηθνχ 
Πεξηβάιινληνο 

 
Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο 

Αλάπηπμεο & Πνιηηηθέο 
∆ξάζεο 

 
Αξµφδηεο Τπνζηεξηθηηθέο & 

Οξηδφληηεο Τπεξεζίεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ξαζηεξηφηεηεο 
& ∆ηαδηθαζίεο 

 
πζηεµαηηθή δηαρείξηζε ησλ 
παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ 

 
Τπεξεζία Βμππεξέηεζεο ηνπ 
Πνιίηε 

 
ΐειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
πξνγξαµµαηηζµνχ 

 
Τπεξεζία Πξνγξαµµαηηζµνχ, 
Οξγάλσζεο & Ώλάπηπμεο 

 
ΐειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
ειέγρνπ  ηεο εθαξµνγήο 
ησλ θαλνληζηηθψλ 
απνθάζεσλ 

 
Ώξκφδηεο Τπεξεζίεο 

 
Πνηνηηθή αλαβάζµηζε παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ πξνο ηνπο 
πνιίηεο 

 
Τπεξεζίεο θαη Ννµηθά Πξφζσπα 
πνπ ζρεηίδνληαη άµεζα µε ηνπο 
πνιίηεο 

 
Βπνπηεία θαη αληηµεηψπηζε 
θαζεµεξηλψλ πξνβιεµάησλ ησλ 
πνιηηψλ 

 
Ώξκφδηεο Τπεξεζίεο 
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Θεµαηηθή 
Δλφηεηα 

Δζσηεξηθνχ 
Πεξηβάιινληνο 

 
Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο 

Αλάπηπμεο & Πνιηηηθέο 
∆ξάζεο 

 
Αξµφδηεο Τπνζηεξηθηηθέο & 

Οξηδφληηεο Τπεξεζίεο 

 
 
 

Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

 
πλεξγαζία Σµεµάησλ 

 
Τπεξεζία Πξνζσπηθνχ & 
Τπεξεζία Πξνγξαµµαηηζµνχ 

 
Πηζηνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
επάξθεηαο ηνπ ∆ήµνπ 

 
Σερληθή θαη Οηθνλνµηθή 
Τπεξεζία 

 
 
 
 

Αλζξψπηλν 

∆πλαµηθφ & 

Τιηθνηερληθή 

Τπνδνµή 

 
ΐειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
ησλ ππεξεζηψλ µέζσ ησλ ΣΠΒ 
(Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & 
Βπηθνηλσληψλ) 

 
Γξαθείν Σερλνινγηψλ, 
Πιεξνθνξηθήο & Βπηθνηλσληψλ 

 
ΐειηίσζε ηεο δεμηφηεηαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ µέζσ 
πξνγξαµµάησλ επηµφξθσζεο 

 
Ο ∆ήµνο πλνιηθά 

 
Ώλαβάζµηζε ησλ ππνδνµψλ ΣΠΒ 

 
Γξαθείν Σερλνινγηψλ, 
Πιεξνθνξηθήο & Βπηθνηλσληψλ 

 
 
 
 
 

Οηθνλνµηθά 

 
Μείσζε ηνπ θφζηνπο  ησλ 
παξερφµελσλ ππεξεζηψλ 

 
Οηθνλνµηθή Τπεξεζία 

 
Έιεγρνο ησλ εμφδσλ 

 
Οηθνλνµηθή Τπεξεζία 

 
Ώπνηειεζµαηηθφηεξε αμηνπνίεζε 
ηεο δεµνηηθήο πεξηνπζίαο 

 
Οηθνλνµηθή Τπεξεζία 

 

 

Οη πνιηηηθέο επηινγέο, φπσο παξαηίζεληαη παξαθάησ, απνηεινχλ γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο εηδηθφηεξεο απνθάζεηο ησλ  ππεξεζηψλ θαηά 

ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

Ωο πξνο ηε θχζε  ηνπο, νη πνιηηηθέο δξάζεο δε δηαθέξνπλ απφ ηνπο  

ζηφρνπο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο (νπζηαζηηθά θαη νη πνιηηηθέο δξάζεο απνηεινχλ 

ζηφρνπο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο). Βπίζεο θαη νη δχν  πξνθχπηνπλ απφ ηα  θξίζηµα 

δεηήµαηα εζσηεξηθήο  αλάπηπμεο πνπ  έρνπλ   ήδε  εληνπηζηεί. Δ  δηαθνξά  ηνπο  

έγθεηηαη  ζηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο  θαη είλαη ε εμήο:  γηα ηελ  πινπνίεζε ησλ  

γεληθψλ ζηφρσλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ζα  ρξεηαζηεί ε  θαηάξηηζε εηδηθψλ ζρεδίσλ 

δξάζεο, ελψ  νη πνιηηηθέο επηινγέο ζα πινπνηεζνχλ πηνζεηνχµελεο απφ ηηο 

αξµφδηεο ππεξεζίεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ επί µέξνπο  ζρεδίσλ δξάζεο. 

Οη  πνιηηηθέο  επηινγέο, φπσο θαη  νη  γεληθνί  ζηφρνη  εζσηεξηθήο  αλάπηπμεο, 

απνζθνπνχλ ζηε  βειηίσζε  ηνπ  εζσηεξηθνχ  πεξηβάιινληνο  ηνπ  ∆ήµνπ  θαη  ελ  

ηέιεη ζηε βειηίσζε ηεο  απνηειεζµαηηθφηεηαο, ηεο  απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο  

λνµηµνπνίεζεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ώθνχ  θαζνξίζηεθαλ νη πνιηηηθέο επηινγέο θαη 

νη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο παξαηίζεηαη ν επφµελνο πίλαθαο: 
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Πίλαθαο 66. Πνιηηηθέο Βπηινγέο θαη Γεληθνί ηφρνη Βζσηεξηθήο Ώλάπηπμεο. 

 

 
Πνιηηηθέο Δπηινγέο θαη Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 

 
Θεµαηηθή Δλφηεηα 

Δζσηεξηθνχ 
Πεξηβάιινληνο 

 
 

Πνιηηηθέο ∆ξάζεο 

 
 

Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 

 
 
 
 
 
 
 

∆ξαζηεξηφηεηεο & 

∆ηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο 

 
• Ώλάπηπμε   λέσλ    δξαζηεξηνηήησλ   ζηνπο    ηνµείο   

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πξνζηαζίαο ηνπ  

πεξηβάιινληνο, νηθνλνµηθήο  αλάπηπμεο  θαη  

απαζρφιεζεο  θαζψο  θαη ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
 

• ΐειηίσζε ηεο  απνηειεζµαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ  πθηζηάµελσλ δξαζηεξηνηήησλ µε 

ζθνπφ ηελ  πνηνηηθφηεξε, νηθνλνµηθφηεξε θαη ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 
 

• Οινθιήξσζε ησλ  ζπλερηδφµελσλ  θαη  πινπνίεζε  

λέσλ έξγσλ ππνδνµψλ 

 
• πζηεµαηηθή δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ 

 
• ΐειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξαµµαηηζµνχ 

 
• ΐειηίσζε  ησλ  δηαδηθαζηψλ  ειέγρνπ  ηεο  εθαξµνγήο 

ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ 
 

• ΐειηίσζε   ησλ   δηαδηθαζηψλ   παξνρήο  ππεξεζηψλ   ηνπ 

∆ήµνπ πξνο ηνπο πνιίηεο 
 

• Ώλαδηνξγάλσζε  δηαδηθαζηψλ  µε ζηφρν  ηελ απινπνίεζε 

ηνπο θχξηα ζε ζέµαηα ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε 
 

• Βπνπηεία  θαη  αληηµεηψπηζε  θαζεµεξηλψλ  

πξνβιεµάησλ ησλ πνιηηψλ 

 

 

Οξγάλσζε & πλεξγαζίεο 

 
• Πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηνπ ∆ήµνπ 

 
• Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

 
• Βθαξµνγή ηνπ λένπ νξγαλνγξάµµαηνο ηνπ ∆ήµνπ 

 
• Πηζηνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ∆ήµνπ 
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Πνιηηηθέο Δπηινγέο θαη Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 

 
Θεµαηηθή Δλφηεηα 

Δζσηεξηθνχ 
Πεξηβάιινληνο 

 

 
Πνιηηηθέο ∆ξάζεο 

 

 
Γεληθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 

 
 
 
 
 
 

Αλζξψπηλν ∆πλαµηθφ & 

Τιηθνηερληθή Τπνδνµή 

 
• Κάιπςε  ησλ  εληειψο  απαξαίηεησλ αλαγθψλ 

ζηειέρσζεο 
 

• Ώλαβάζµηζε   ηεο    ελεµέξσζεο   θαη   ησλ    γλψζεσλ 

αηξεηψλ θαη πξνζσπηθνχ 
 

• Πεξαηηέξσκε ραλνξγάλσζε/Ώμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ  ΣΠΒ 
 

• πζηεµαηηθή  ηεθµεξίσζε  ζηνηρείσλ  θαη  πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη ην 

θφζηνο  ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆ήµνπ 
 

• ΐειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνµήο 

 
• ΐειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ µέζσ ησλ 

ΣΠΒ 
 

• ΐειηίσζε ηεο δεμηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ µέζσ 

πξνγξαµµάησλ επηµφξθσζεο 
 

• Ώλαβάζµηζε ησλ ππνδνµψλ ΣΠΒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οηθνλνµηθά 

 
• Ώχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ∆ήµνπ µέζσ  πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζεο πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ρξεµαηνδνηήζεσλ θαη ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πθηζηάµελσλ πεγψλ ρξεµαηνδφηεζεο 
 

• Μείσζε  ηνπ   θφζηνπο    ιεηηνπξγίαο  θαη  ηνπ   θφζηνπο 

απφθηεζεο λέσλ  πφξσλ 
 

• Δ νηθνλνµηθή επηβάξπλζε ησλ  θαηνίθσλ απφ 

αληαπνδνηηθά   ηέιε   θαη   ηνπηθνχο   θφξνπο   δε    ζα 

μεπεξάζεη ην µέζν φξν νµνεηδψλ ΟΣΏ 
 

• Βηδηθή  µέξηµλα  γηα  ηελ επηπι κείσζε ηεο  νηθνλνµηθήο  

επηβάξπλζεο  ησλ αζζελέζηεξσλ νµάδσλ πνιηηψλ 

 
• Μείσζε ηνπ θφζηνπο  ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ 

 
• Έιεγρνο ησλ εμφδσλ 

 
• Ώπνηειεζµαηηθφηεξε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ 
 

• Ώμηνπνίεζε ηεο δεµνηηθήο πεξηνπζίαο 
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ηε ζπλέρεηα  παξαηίζεηαη  ν πίλαθαο 67 ζηνλ  νπνίνλ ειέγρεηαη  ε θάιπςε  

θαη ησλ  ηξηψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆ήµνπ,  ήηνη ηεο 

Ώπνηειεζµαηηθφηεηαο, ηεο  Ώπνδνηηθφηεηαο  θαη  ηεο  Ννµηµφηεηαο  ηεο  ιεηηνπξγίαο  

ηνπ ∆ήµνπ. 
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Πίλαθαο 67. Ώπνηειεζµαηηθφηεηα – Ώπνδνηηθφηεηα – Ννµηµφηεηα. 
*Πνιιέο απφ ηηο επηινγέο πνπ νµαδνπνηήζεθαλ ζηε ζηήιε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ζα ζπµβάιινπλ παξάιιεια ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο λνµηµνπνίεζεο. 

 
 

Απνηειεζµαηηθφηεηα – Απνδνηηθφηεηα - Ννµηµνπνίεζε 

 
Θεµαηηθή ελφηεηα 

 
Απνηειεζµαηηθφηεηα * 

 
Απνδνηηθφηεηα 

 
Ννµηµνπνίεζε 

 
 
 
 

 
∆ξαζηεξηφηεηεο & 
∆ηαδηθαζίεο 

 
• ΐειηίσζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ησλ 

πθηζηάµελσλ δξαζηεξηνηήησλ µε ζθνπφ 
ηελ πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 
πνιίηε 

• Ώλάπηπμε λέσλ  δξαζηεξηνηήησλ 

•  Οινθιήξσζε ησλ ζπλερηδφµελσλ θαη 
πινπνίεζε λέσλ  έξγσλ 

• Βηζαγσγή ζπζηεµαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
πξνγξαµµαηηζµνχ, παξαθνινχζεζεο 
θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ ∆ήµνπ 

 
• ΐειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πθηζηάµελσλ δξαζηεξηνηήησλ µε 
ζθνπφ ηελ πην νηθνλνµηθή θαη 
ηαρχηεξε  εμππεξέηεζε ηνπ 
πνιίηε 

• Ώπινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

• Άµεζε αληαπφθξηζε θαη 
δηεθπεξαίσζε ζηα αηηήµαηα ησλ 
πνιηηψλ 

 
• Ώλάπηπμε δηαδηθαζηψλ αµθίδξνµεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπµµεηνρήο ησλ 
πνιηηψλ 

• Βλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο 
δηαδηθαζίεο πξνγξαµµαηηζµνχ, 
πξνζιήςεσλ, πξνµεζεηψλ, 
δεµνπξαζηψλ θαη νηθνλνµηθήο 
δηαρείξηζεο 

 

 
Οξγάλσζε & 
πλεξγαζίεο 

 
• Πηζηνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ηνπ ∆ήµνπ 
(εθαξκφδεηαη) 

• Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ εληφο ηεο 
Τπεξεζίαο, µε άιινπο  θνξείο θαη 
ζπµµεηνρή  ηνπ ∆ήµνπ ζε δίθηπα 

 
 

• πληνληζµφο ηεο δξάζεο ηνπ ∆ήµνπ 
µε ηνπηθνχο & ππεξηνπηθνχο θνξείο 

 
 

Αλζξψπηλν 

∆πλαµηθφ & 

Τιηθνηερληθή 

Τπνδνµή 

 
• Ώλαβάζµηζε ηεο ελεµέξσζεο θαη ησλ 

γλψζεσλ αηξεηψλ θαη πξνζσπηθνχ 

• ΐειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνµήο 
θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ 

• Ώμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ΣΠΒ 

 
• Κάιπςε ησλ εληειψο  απαξαίηεησλ 

αλαγθψλ ζηειέρσζεο 

• πζηεµαηηθή ηεθµεξίσζε ζηνηρείσλ 
θαη πιεξνθνξηψλ γηα ην θφζηνο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆ήµνπ 

 
• πζηεµαηηθή ηεθµεξίσζε ζηνηρείσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε 
ηεο πεξηνρήο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 
θαηνίθσλ 

 
 
 
 

Οηθνλνµηθά 

 
• Ώχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ∆ήµνπ µέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 
πφξσλ θαη ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο 
ησλ πθηζηάµελσλ πεγψλ 
ρξεµαηνδφηεζεο 

• Έιεγρνο ηνπ θφζηνπο  ιεηηνπξγίαο 

 
• Μείσζε ηνπ θφζηνπο  ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ θφζηνπο 
απφθηεζεο λέσλ  πφξσλ 

• Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο δεµνηηθήο 
πεξηνπζίαο 

 
 Δ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ 

θαηνίθσλ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε 
θαη ηνπηθνχο θφξνπο δε ζα 
μεπεξάζεη ην κέζν φξν νκνεηδψλ 
ΟΣΏ (ήδε εθαξκφδεηαη  

 Βηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο νηθνλνκηθά 
αζζελέζηεξνπο πνιίηεο 

 Με ην λέν ΟΒΤ ζα ζπζηαζεί 
ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
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              33..44  ΚΚααθθοορριισσµµόόςς ττωωνν ΠΠρροοττεερρααιιοοττήήττωωνν 

 

                33..44..11  ΟΟµµααδδοοπποοίίηησσηη ττωωνν ττόόχχωωνν σσεε ΜΜέέττρραα κκααιι ΆΆξξοοννεεςς 

 

ηα  πξνεγνχµελα  θεθάιαηα  θαζνξίζηεθαλ  νη  γεληθνί  ζηφρνη  πάλσ  ζηνπο 

νπνίνπο βαζίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ∆ήµνπ  ηθπσλίσλ γηα ηελ πξνζερή πεξίνδν. Οη  

ζηφρνη νµαδνπνηνχληαη ζε  Μέηξα θαη ηα  Μέηξα νµαδνπνηνχληαη ζε Άμνλεο. Οη 

Γεληθνί ηφρνη, νη Άμνλεο  θαη ηα Μέηξα ζπγθξνηνχλ ηεξαξρηθφ δηάγξαµµα (δηαγξ.11), 

ζην  νπνίν γίλεηαη ζηαδηαθή εμεηδίθεπζε ηνπ  νξάµαηνο ηνπ  ∆ήµνπ  (επφµελν 

ζρήµα).  ηελ  θνξπθή  ηεο ππξαµίδαο ηνπνζεηείηαη ην βαζηθφ µήλπµα  (ην φξαµα)  

ηνπ ∆ήµνπ, πνπ αλαιχεηαη ζε γεληθέο   πξνηεξαηφηεηεο   (Άμνλεο),  νη   νπνίεο   

ζηαδηαθά   αλαιχνληαη   ζε   εηδηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο (Μέηξα, Γεληθνί ηφρνη ησλ 

Μέηξσλ θαη Πνιηηηθέο ∆ξάζεο):  

 
 
 

             
        ο 2∆ηάγξαµµα 11.  ηξαηεγηθφ πιάλν. 

 

Δ δηάξζξσζε απηή  απνηειεί ηελ  αξρηηεθηνληθή ηνπ  Βπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάµµαηνο  θαη  ηελ  πξνγξαµµαηηθή  δνµή   ηνπ  ∆ήµνπ.  Σν  φξαµα   ηνπ  ∆ήµνπ 

ηθπσλίσλ αλαιχεηαη ζε 4 Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο. Οη άμνλεο ηνπ Πεληαεηνχο 

Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Αήκνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

ΏΞΟΝΏ 1. ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΚΏΕ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΓΧΔ 

ΏΞΟΝΏ 2. ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ, ΤΓΒΕΏ, ΠΏΕΑΒΕΏ, ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟ 
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ΏΞΟΝΏ 3. ΣΟΠΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΠΏΥΟΛΔΔ 

ΏΞΟΝΏ 4. ΐΒΛΣΕΧΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΕΚΏΝΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΑΔΜΟΤ 

Δ επηηπρήο πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ελαπφθεηηαη ηφζν  ζηελ παξνχζα 
 

∆εµνηηθή Ώξρή φζν θαη: 
 

• ην ζχλνιν  ησλ  αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ  ∆εµνηψλ,  νη νπνίνη πξέπεη λα 

πεηζηνχλ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πξνηεηλφµελσλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, 

• ε φια  ηα ζηειέρε  θαη ηνπο  εξγαδφµελνπο ζην  ∆ήµν  ηθπσλίσλ, νη νπνίνη 

πξέπεη   λα   ελζηεξληζηνχλ   ηηο   πξνηεηλφµελεο   ζηξαηεγηθέο   επηινγέο   θαη   λα   ηηο 

ππεξεηήζνπλ µε ζπλέπεηα 

• ην ζχλνιν  ησλ ∆εµνηψλ,  νη νπνίνη πξέπεη λα αηζζαλζνχλ φηη ζπµµεηέρνπλ 

νπζηαζηηθά ζηε  ιήςε  ζεµαληηθψλ απνθάζεσλ, πνπ  ζα  επεξεάζνπλ  ηελ 

θαζεµεξηλφηεηά ηνπο,  ψζηε  λα εθθξάζνπλ έγθαηξα θαη µε επνηθνδνµεηηθφ ηξφπν ηηο 

απφςεηο ηνπο. 

Ωο θξίζηµνη παξάγνληεο επηηπρίαο πξνζδηνξίδνληαη ε: 
 

• Βπξεία, δεµνθξαηηθή δηαβνχιεπζε ζε µηα αλνηθηή θνηλσλία 
 

• Κνηλσληθή απνδνρή 
 

• Πνιηηηθή ζπλαίλεζε ζηηο επηινγέο θαη ην ζρέδην δξάζεο 
 

• Ώπνθαζηζηηθφηεηα ζηελ πινπνίεζε 
 

• ∆ηαξθήο επαγγειµαηηθή παξαθνινχζεζε  ηεο  πινπνίεζεο µε   ηηο 

απαξαίηεηεο πξνζαξµνγέο  ιφγσ   ηεο  δπλαµηθήο  ηνπ   πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

ρξεµαηνδνηηθέο επθαηξίεο) 

Οη Άμνλεο  Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα Μέηξα απνηππψλνληαη ζηνπο  πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ . 

 
  

33..44..11..11 ΆΆμμννλλεεοο ΠΠξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο 

 
               Πίλαθαο 68.  Άμνλεο 

 

Γ Η Α Ρ Θ Ρ Ω  Ζ    Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ  Η Α Κ Ο Τ    Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο  

Α Ξ Ο Ν Δ   

Άμνλαο 1 Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο 

Άμνλαο 2 Κνηλσληθή Πνιηηηθή – Παηδεία – Πνιηηηζµφο – Αζιεηηζµφο 

Άμνλαο 3 Οηθνλνµηθή Σνπηθή Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε 

Άμνλαο 4 Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο – Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ ∆ήµνπ 

  

  

  



ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΕΚΤΧΝΕΧΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ] 

 

298 
 

33..44..11..22 ΜΜέέηηξξαα  

Κάζε Άμνλαο αλαιχεηαη ζε έλα ζχλνιν ζπλαθψλ Μέηξσλ. Κάζε Μέηξν πεξηιακβάλεη 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνχο ζπλαθείο ζηφρνπο. 

Πίλαθαο 69. Μέηξα 
 

Γ Η Α Ρ Θ Ρ Ω  Ζ Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ  Η Α Κ Ο Τ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο  

 Μ Δ Σ Ρ Α 

] 
ΑΞΟΝΑ 1 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

Μέηξν  1.1 ∆νµεµέλν  – Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ 

Μέηξν  1.2 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

Μέηξν  1.3 Μεηαθνξέο  – Κπθινθνξία – ηάζµεπζε – πγθνηλσλία 

Μέηξν  1.4 Όδξεπζε– Άξδεπζε– Απνρέηεπζε–Βηνινγηθνί Καζαξηζµνί–Γηαρείξηζε Τδαηηθνχ Γπλαµηθνχ 

Μέηξν  1.5 Ρχπαλζε – Καζαξηφηεηα – ∆ηαρείξηζε Απνβιήησλ 

ΑΞΟΝΑ 2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΤΓΔΗΑ -  ΠΑΗΓΔΗΑ – ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

Μέηξν  2.1 Τγεία θαη Κνηλσληθή Μέξηµλα 

Μέηξν  2.2 Κνηλσληθή Δλζσµάησζε 

Μέηξν  2.3 Παηδεία – ∆ηα Βίνπ Μάζεζε – Νενιαία 

Μέηξν  2.4 Πνιηηηζµφο 

Μέηξν  2.5 Αζιεηηζµφο 

ΑΞΟΝΑ 3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Μέηξν  3.1 Απαζρφιεζε 

Μέηξν  3.2 Αλάπηπμε Πξσηνγελνχο – ∆επηεξνγελνχο – Σξηηνγελνχο Σνµέα 

Μέηξν  3.3 Σνπξηζµφο 

ΑΞΟΝΑ 4 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ – ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Μέηξν  4.1 ∆ηαδηθαζίεο ∆ηνίθεζεο 

Μέηξν  4.2 ∆ηαδηθαζίεο Βειηίσζεο ζηηο ζρέζεηο ∆ήµνπ–Πνιηηείαο–Πνιηηψλ  θαη Αλάπηπμε πλεξγαζηψλ 

Μέηξν  4.3 Πιεξνθνξηθή, Νέεο ηερλνινγίεο θαη Ζιεθηξνληθή ∆ηαθπβέξλεζε 

 
  
 

33..44..22  ΚΚααθθοορριισσµµόόςς ττηηςς ΑΑρρµµόόδδιιααςς ΤΤππηηρρεεσσίίααςς γγιιαα ΚΚάάθθεε ΓΓεεννιικκόό 

ττόόχχοο 

Οη  ζηφρνη πνπ θαζνξίδνληαη αλά κέηξν, ζπληζηνχλ ζηελ νπζία νκάδεο 

δξάζεσλ.  Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ πιαηζίνπ 

ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ άμνλεο, κέηξα θαη 

επηκέξνπο ζηφρνη ζαλ ζπληζηψζεο ηνπ νξάκαηνο.   Γηα θάζε  γεληθφ ζηφρν,  νξίδεηαη 

ε αξµφδηα ππεξεζία πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμή ηνπ θαη 

ζπµπιεξψλεηαη ν επφµελνο πίλαθαο: 
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33..44..22..11 ΓΓεελληηθθννίί ηηφφρρννηη θθααηη ΑΑξξµµφφδδηηεεοο ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο 
 

Πίλαθαο 70. Γεληθνί ηφρνη θαη Ώξµφδηεο Τπεξεζίεο. 
 

 
Γ Η Α Ρ Θ Ρ Ω  Ζ Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ  Η Α Κ Ο Τ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο  

 
Γ Δ Ν Η Κ Ο Η  Σ Ο Υ Ο Η 

 
Α Ρ Μ Ο ∆ Η Δ   Τ Π Ζ Ρ Δ  Η Δ  

 
ΑΞΟΝΑ 1:  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

Μέηξν  1.1 ∆νµεµέλν – Ώλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ 

 
ηφρνο 1.1.1 

Οινθιήξσζε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζµνχ θαη πξνψζεζε νηθηζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη πνιενδνµηθψλ 
παξεµβάζεσλ 

 
Σερληθή Τπεξεζία 

ηφρνο 1.1.2 ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ππνδνµψλ Σερληθή Τπεξεζία 

ηφρνο 1.1.3 Ώμηνπνίεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο Σερληθή Τπεξεζία 

Μέηξν  1.2 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

ηφρνο 1.2.1 Πξνζηαζία θαη Ώλάδεημε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Σµήµα Πεξηβάιινληνο / Σερληθή Τπεξεζία 

ηφρνο 1.2.2 Ππξνπξνζηαζία Σµήµα Πεξηβάιινληνο / Σερληθή Τπεξεζία 

Μέηξν  1.3 Μεηαθνξέο – Κπθινθνξία – ηάζµεπζε - πγθνηλσλία 

ηφρνο 1.3.1 Βπέθηαζε θαη βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπηθήο, δηαηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο εµβέιεηαο Σερληθή Τπεξεζία 

 
ηφρνο 1.3.2 

 
Ώληηµεηψπηζε ησλ πξνβιεµάησλ θπθινθνξίαο θαη ζηάζµεπζεο 

Σερληθή Τπεξεζία / Γξαθείν πγθνηλσληψλ 
θαη Κπθινθνξίαο 

Μέηξν  1.4 Όδξεπζε – Άξδεπζε – Ώπνρέηεπζε – ΐηνινγηθνί Καζαξηζµνί – ∆ηαρείξηζε Τδαηηθνχ ∆πλαµηθνχ 

ηφρνο 1.4.1 ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνµψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζµνχ Σερληθή Τπεξεζία / ∆ΒΤΏ 

ηφρνο 1.4.2 ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνµψλ άξδεπζεο θαη θάιπςε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ Σερληθή Τπεξεζία / Γξαθ. Ώγξ. Ώλάπηπμεο 

ηφρνο 1.4.3 Ώλαβάζµηζε ινηπψλ ππνδνµψλ δηαρείξηζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο Σερληθή Τπεξεζία / ∆ΒΤΏ 
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Μέηξν  1.5 Ρχπαλζε – Καζαξηφηεηα – ∆ηαρείξηζε Ώπνβιήησλ 

ηφρνο 1.5.1 Έιεγρνο θαη πεξηνξηζµφο ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Σµήµα Πεξηβάιινληνο 

ηφρνο 1.5.2 ΐειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο ηνπ Κηάηνπ θαη φισλ ησλ θνηλνηήησλ Σµήµα Καζαξηφηεηαο 

 
ηφρνο 1.5.3 

 
Οινθιεξσµέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ – Ώλαθχθισζε 

Τπεξεζίεο ∆ήµνπ / 
Σµήµα Καζαξηφηεηαο θαη Ώλαθχθισζεο 

ΑΞΟΝΑ 2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ – ΠΑΗ∆ΔΗΑ – ΠΟΛΗΣΗΜΟ – ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

Μέηξν  2.1 Τγεία θαη Κνηλσληθή Μέξηµλα 

 
ηφρνο 2.1.1 

 
ΐειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο µέξηµλαο 

Σµήµα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο / 
Κν.∆.Β.∆ε. 

 
ηφρνο 2.2.2 

 
ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνµψλ 

∆ήµνο / Σερληθή Τπεξεζία 
Κν.∆.Β.∆ε. 

Μέηξν  2.2 Κνηλσληθή Βλζσµάησζε 

 
ηφρνο 2.2.1 

 
Τπνζηήξημε θαη µέξηµλα ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθά νµάδσλ 

Σµήµα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο / Γξαθείν 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ώιινδαπψλ 

 
ηφρνο 2.2.2 

 

Οινθιεξσµέλε αληηµεηψπηζε ησλ δεηεµάησλ  θνηλσληθήο ελζσµάησζεο 
Σµήµα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο / Γξαθείν 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ώιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο 

Μέηξν  2.3 Παηδεία – ∆ηα ΐίνπ  Μάζεζε – Νενιαία 

 
ηφρνο 2.3.1 

 
ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνµψλ θαη ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο 

Γξαθείν Παηδείαο / Βπηηξνπή ∆ηαρείξηζεο 
Θεµάησλ  Παηδείαο / Σερληθή Τπεξεζία 

Μέηξν  2.4 Πνιηηηζµφο 

ηφρνο 2.4.1 Πξνζηαζία, αλάδεημε ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο – ΐειηίσζε ππνδνµψλ θαη ππεξεζηψλ Σερληθή Τπεξεζία / Γξαθείν Πνιηηηζµνχ 

ηφρνο 2.4.2 Βλίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ ζεζµψλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνµέλνπ ∆ήµνο / Γξαθείν Πνιηηηζµνχ 

Μέηξν  2.5 Ώζιεηηζµφο 

ηφρνο 2.5.1 ΐειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνµψλ θαη ππεξεζηψλ Σερληθή Τπεξεζία 

ηφρνο 2.5.2 Ώλάπηπμε θαη ελίζρπζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζεζµψλ ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο εµβέιεηαο Γξαθείν Ώζιεηηζµνχ 
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ΑΞΟΝΑ 3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Μέηξν  3.1 Ώπαζρφιεζε 

ηφρνο 3.1.1 Ώληηµεηψπηζε ηεο αλεξγίαο – Βλίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεµαηηθφηεηαο ∆ήµνο / Γξαθείν Ώπαζρφιεζεο 

Μέηξν  3.2 Ώλάπηπμε Πξσηνγελνχο – ∆επηεξνγελνχο – Σξηηνγελνχο Σνµέα 

ηφρνο 3.2.1 Ώλάπηπμε πξσηνγελνχο παξαγσγήο Γξαθείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

 
ηφρνο 3.2.2 

 
Βλίζρπζε ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

Γξαθείν Πξνγξαµµαηηζµνχ θαη Ώλάπηπμεο / 
Γξαθείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

 
ηφρνο 3.2.3 

 
Βλίζρπζε ηνπ ηνµέα ηεο µεηαπνίεζεο 

Γξαθείν Πξνγξαµµαηηζµνχ θαη Ώλάπηπμεο / 
Γξαθείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

Μέηξν  3.3 Σνπξηζµφο 

ηφρνο 3.3.1 Ώλάπηπμε εηδηθψλ µνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζµνχ – Βλίζρπζε ηνπξηζηηθψλ ππνδνµψλ Γξαθείν Σνπξηζµνχ / Σερληθή ππεξεζία 

ηφρνο 3.3.2 ∆ηαθνξνπνίεζε θαη αχμεζε  ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ∆ήµνο / Γξαθείν Σνπξηζµνχ 

ΑΞΟΝΑ 4 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ∆ΖΜΟΤ 

Μέηξν  4.1 ∆ηαδηθαζίεο ∆ηνίθεζεο 

ηφρνο 4.1.1 Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη πξνζσπηθφ ∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηφρνο 4.1.2 Ώλαβάζµηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηφρνο 4.1.3 ΐειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο – Σερληθή ππνζηήξημε ∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

Μέηξν  4.2 ∆ηαδηθαζίεο ΐειηίσζεο ζηηο ρέζεηο ∆ήµνπ – Πνιηηείαο – Πνιηηψλ  θαη Ώλάπηπμε πλεξγαζηψλ 

 
ηφρνο 4.2.1 

 
∆ηαρείξηζε αηηεµάησλ – παξαπφλσλ πνιηηψλ 

∆ήµνο / 
∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 
ηφρνο 4.2.2 

 
Βλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζε πξνζιήςεηο, πξνµήζεηεο, δεµνπξαζίεο θαη νηθνλνµηθή δηαρείξηζε 

∆ηεχζπλζε ∆ηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ / 
∆ηεχζπλζε Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 

Μέηξν  4.3 Πιεξνθνξηθή, Νέεο Σερλνινγίεο θαη Διεθηξνληθή ∆ηαθπβέξλεζε 

ηφρνο 4.3.1 Ώλαβάζµηζε ηεο πθηζηάµελεο πιεξνθνξηθήο ππνδνµήο (H/W-hardware-κεραλήκαηα ππνινγηζηψλ  θαη 
S/W-software-ινγηζκηθφ ) ηνπ ∆ήµνπ 

Γξαθείν ΣΠΒ 

ηφρνο 4.3.2 Ώμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσλίαο (ΣΠΒ) Γξαθείν ΣΠΒ 
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33..55 ΔΔιιααττύύππωωσσηη ττοουυ ΟΟρράάµµααττοοςς κκααιι ττωωνν ΑΑρρχχώώνν  

ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς κκααιι  ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς 

 

33..55..11  ΑΑπποοσσττοολλήή,, ΑΑννααππττυυξξιιαακκόό ΌΌρρααµµαα κκααιι ΑΑξξίίεεςς ττοουυ 

ΔΔήήµµοουυ 

 

Δ δηαηχπσζε ηεο  απνζηνιήο θαη ηνπ  νξάµαηνο, είλαη έλα  ζηνηρείν 

θξίζηµεο ζεµαζίαο γηα ηνλ ∆ήµν, φπσο θαη γηα θάζε νξγαληζµφ. θνπφο ηεο 

δηαηχπσζεο ηεο απνζηνιήο  θαη  ηνπ  νξάµαηνο  είλαη  λα  εμαζθαιίζεη  πσο φινη  νη  

ελδηαθεξφµελνη (stakeholders), εζσηεξηθά  θαη  εμσηεξηθά  ηνπ ∆ήµνπ,  έρνπλ  ηελ 

ίδηα  αληίιεςε  γηα  ην πνπ βξίζθεηαη ζήµεξα  ν ∆ήµνο  θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ην 

πνηα θαηεχζπλζε ζα αθνινπζήζεη θαη πνπ ζθνπεχεη λα θζάζεη ζην άµεζν  µέιινλ. 

Βπηπξφζζεηα, ηφζν  ε απνζηνιή, φζν  θαη ην φξαµα,  βνεζνχλ ζηνλ  θαζνξηζµφ 

ησλ  πξνηεξαηνηήησλ ηνπ, ζηνηρείν θξίζηµεο ζεµαζίαο γηα ηελ πνξεία ηνπ ∆ήµνπ. 

 

33..55..11..11  ΑΑππννζζηηννιιήή 
 

 Δ Ώπνζηνιή  (mission statement) αλαθέξεηαη ζηνλ ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Αήκνπ σο ΟΣΏ α‟ βαζκνχ θαη  θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ  Δ 

Ώπνζηνιή ηνπ Αήκνπ ηθπσλίσλ πεξηγξάθεηαη σο «ε δηεπζέηεζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ, θαη ε παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βηψζηκε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Βπηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο Βγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηελ 

Ώλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο Πνηφηεηαο Γσήο ηεο 

Σνπηθήο Κνηλσλίαο» (άξζξν 75 ηνπ Κψδηθα). 

Ώλαιχνληαο εθηελέζηεξα ηελ  πην  πάλσ δηαηχπσζε  ηεο  Ώπνζηνιήο,  

µπνξεί λα εηπσζεί πσο ν ∆ήµνο έρεη σο απνζηνιή ηα θάησζη: 

1. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Ώλάπηπμεο θαη Οηθνλνµίαο 
 

2. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Πξνζηαζίαο θαη ∆ηαρείξηζεο ηνπ Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο 

3. ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Γσήο  θαη ηεο Βχξπζµεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ∆ήµνπ 
 

4. Βλίζρπζε ηεο Ώπαζρφιεζεο θαη ηεο Βπηρεηξεµαηηθφηεηαο 
 

5. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο Ώιιειεγγχεο 
 

6. πλεξγαζίεο γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο Παηδείαο, ηνπ Ώζιεηηζµνχ θαη ηνπ 

Πνιηηηζµνχ 

7. πλεξγαζίεο γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
 

8. Σήξεζε  ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπο σο Φνξείο Κξαηηθνχ Υαξαθηήξα    
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Δ  εθπιήξσζε  ηεο   Ώπνζηνιήο  ηνπ   ∆ήµνπ   επηηπγράλεηαη  µέζα   απφ  

ηελ ζηειέρσζή ηνπ,  φπσο απηή  πεξηγξάθεηαη  ζηνλ  Οξγαληζµφ  Βζσηεξηθήο  

Τπεξεζίαο  ηνπ  (ΟΒΤ) θαη  µέζα  απφ ηελ  απνηειεζµαηηθή  θαηαλνµή  επζπλψλ 

θαη  αξµνδηνηήησλ  ζηα δηαθνξεηηθά ηµήµαηα. 

ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα µπνξέζεη λα επηηχρεη ν ∆ήµνο  ηνπο  

µειινληηθνχο ηνπ  ζθνπνχο  θαη  ηηο  επηδηψμεηο  ηνπ,  είλαη  λα  έρεη  πιήξσο  

απνζαθελίζεη  πνηνη αθξηβψο είλαη απηνί νη ζθνπνί θαη απηέο  νη επηδηψμεηο. Σα 

παξαπάλσ επηηπγράλνληαη µέζα απφ ηελ απνθξπζηάιισζε θαη ηελ δηαηχπσζε ηνπ 

Οξάµαηνο. 

 
 

33..55..11..22 ξξααµµαα 
 

Σν ξαµα είλαη ε ηδεαηή θαηάζηαζε γηα ην µέιινλ. Ώπνηππψλεη ηελ εηθφλα 
ηνπ 

∆ήµνπ   φπσο απηή  ζα  πξνθχςεη  ζην  µέιινλ,  εάλ  φιεο   νη  ελδηάµεζεο  

επηδηψμεηο επηηεπρζνχλ  µε  απφιπηε  επηηπρία.  Έλα   θξίζηµν  ζηνηρείν  γηα  ηε  

δηαηχπσζε  ηνπ νξάµαηνο ηνπ ∆ήµνπ είλαη λα είλαη θαηαλνεηφ  θαη λα πξνζθέξεη ζε 

φινπο  ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ηελ αίζζεζε γηα ην πνηα αθξηβψο θαηεχζπλζε ζθνπεχεη 

λα αθνινπζήζεη ν ∆ήµνο. 

ξαµα  ηνπ ∆ήµνπ ηθπσλίσλ απνηειεί ην ηξίπηπρν: 
 

 
 

 

 

• ΤΓΥΡΟΝΟ  

 

Δ ∆ήισζε ηνπ Οξάµαηνο (vision statement) ηνπ ∆ήµνπ  ηθπσλίσλ µπνξεί λα 
 

δηαηππσζεί σο εμήο: 
 

 

Να θαηαζηεί ν Αήκνο ηθπσλίσλ έλαο Αήκνο χγρξνλνο θαη 

Ώλζξψπηλνο,  κε δνκέο, ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιήξσο 

ελαξκνληζκέλνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ψζηε λα κπεη 

δπλακηθά ζε ηξνρηά βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα βάιεη 

ζηέξεεο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Αήκνπ πξφηππνπ, 

βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πνπ ζα 

δηαζέηεη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, πνηφηεηα δσήο, αζθάιεηα 

θαη ζα απνηειεί έλα θηιηθφ, ιεηηνπξγηθφ, ζπκκεηνρηθφ δήκν 

θαη ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο 

ζηνλ πνιίηε.  

ΈΝΏΝ ΣΒΣΟΕΟ ∆ΔΜΟ ΟΡΏΜΏΣΕΓΟΜΏΣΒ ΝΏ ΠΏΡΏ∆ΩΟΤΜΒ 

ΣΕ ΒΠΟΜΒΝΒ ΓΒΝΒΒ

  

 ΥΓΧΡΟΝΟ  ΔΗΜΟ        ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΠΟΛΗ        ΟΜΟΡΦΟ  ΧΩΡΙΟ 
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Σν αλαπηπμηαθφ  φξαµα  ηνπ ∆ήµνπ  ηθπσλίσλ  ζεµειηψλεηαη  ζε βαζηθέο 

αμίεο νη νπνίεο δηαηξέρνπλ ηφζν ην πξνγξαµµαηηθφ πεδίν µε ζηφρν  ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο  ηεο  πφιεο θαη  ηε βειηίσζε  ηεο  πνηφηεηαο  δσήο  ησλ  

θαηνίθσλ, φζν θαη ην επίπεδν ηεο δηαθπβέξλεζεο µε ζηφρν  ηελ εµβάζπλζε ηεο 

δεµνθξαηίαο θαη ηελ ελεξγή  ζπµµεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

Σν φξαµα  ηνπ ∆ήµνπ  ηθπσλίσλ ζπγθξνηείηαη απφ ην ηξίπηπρν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνµίαο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη απνζθνπεί ζηελ  αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ηνµέσλ  πνπ µπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνληαη  σο   ραξαθηεξηζηηθά  ζηνηρεία  ηαπηφηεηαο   ηνπ  ∆ήµνπ.  Δ  πφιε  

ηνπ Κηάηνπ βξίζθεηαη ζε θνµβηθφ ζηξαηεγηθφ ζεµείν µε ζεµαληηθή ζαιάζζηα θαη 

ρεξζαία ππνδνµή θαη πξέπεη λα αλαδεηρηεί, λα δηαηεξήζεη ηελ παξαδνζηαθή ηεο 

ηαπηφηεηα θαη λα  απνθηήζεη µηα ήπηα ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνµηθή αλάπηπμε, 

απνζθνπψληαο πάληα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν  φξαµα  ηεο  εζσηεξηθήο  αλάπηπμεο ηνπ  ∆ήµνπ  ζθνπεχεη  ζηε  

δεµηνπξγία ελφο  ∆ήµνπ,  ν νπνίνο έρνληαο νινθιεξσµέλν ζχζηεµα  

πξνγξαµµαηηζµνχ, ιηηέο θαη ζπλεθηηθέο νξγαλσηηθέο δνµέο, επέιηθηεο θαη ζπλνπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, εμεηδηθεπµέλν  αλζξψπηλν  δπλαµηθφ  θαη  ζχγρξνλε 

πιηθνηερληθή  ππνδνµή, ζα  µπνξεί µε   ίδηεο   δπλάµεηο   αιιά   θαη   ζε   ζπλεξγαζία   

µε   άιινπο    θνξείο,   λα   παξέρεη απνηειεζµαηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ δήµνπ  θαη ζα 

είλαη ηθαλφο ζην λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ νηθνλνµηθφηεξα, µε δηαθάλεηα 

θαη µε ην επίπεδν πνηφηεηαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ. 

 

33..55..11..33  ΑΑμμίίεεοο 
 

Σξίην θαη ηειεπηαίν ζηνηρείν, εθηφο απφ ηε δηαηχπσζε ηεο Ώπνζηνιήο θαη ηνπ 

Οξάµαηνο είλαη ε δηαηχπσζε ησλ Ώμηψλ (values) ή δηαθνξεηηθά, ησλ 

θαηεπζπληήξησλ αξρψλ (guiding principles). 

Οη Ώμίεο ηνπ ∆ήµνπ  είλαη απηέο  νη νπνίεο ηνλ θαζνδεγνχλ δηαξθψο θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ζην ηαμίδη ηεο επίηεπμεο ηνπ 

Οξάµαηνο. 

Οη Ώμίεο είλαη ζπγθεθξηµέλεο λννηξνπίεο ή πνιηηηθέο πνπ πξφθεηηαη λα 

αθνινπζήζεη ν ∆ήµνο  θαη φιεο νη ζηξαηεγηθέο θαη νη δξάζεηο πνπ ζα δηαηππσζνχλ 

θαη ζα αλαιπζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο ζα είλαη 

ζχµθσλεο µε ηηο  αδηαπξαγµάηεπηεο  Ώμίεο  ηνπ   ∆ήµνπ   ηθπσλίσλ,  νη  νπνίεο  θαη  

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Δ δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ πξνο ηνλ άλζξσπν Αήκν 

 Ο ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην κέζσ ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ 



ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΤ ΙΚΤΩΝΙΩΝ 2019-2023   [ΦΑΗ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕ∆ΙΑΜΟ] 
 

305 
 

 

 Δ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πνιίηε 

 Δ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Δ αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο (πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

αγξνηηθή παξαγσγή, πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ) 

 Δ κέξηκλα ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δνκψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο- θξνληίδαο 

 Δ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη ε εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, 

 Δ δεκηνπξγία ζεζκψλ θαη δξάζεσλ πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη λενιαίαο 

 Δ εμαζθάιηζε κηαο απνδνηηθήο θαη ζχγρξνλεο δηνίθεζεο κέζσ ΣΠΒ 

(ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ) 

 Δ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα δξψκελα ηνπ ηφπνπ καο θαη ε πξνψζεζε 

ηνπ εζεινληηζκνχ, 

 Δ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε αιιειεγγχε 

 Δ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο,  ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ 

 Δ ηζφηηκε εμππεξέηεζε θαη αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 

ε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε ηφλσζε ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

33..66   ύύννττοοµµηη  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν    ΓΓεεννιικκώώνν  ττόόχχωωνν   κκααιι  ττωωνν 

 

ΠΠοολλιιττιικκώώνν ΔΔρράάσσηηςς 

 

Πξνθεηµέλνπ  λα γίλεη  θαηαλνεηή  ε ζηξαηεγηθή  ηνπ ∆ήµνπ  απφ ηνπο  

πνιίηεο, ηνπο αηξεηνχο θαη ην ππεξεζηαθφ πξνζσπηθφ, ζ‟ απηφ ην θεθάιαην 

απνηππψλεηαη µία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

δξάζεο. 

Γηα  ηελ   πιεξέζηεξε  θαηαλφεζε  ηνπ   Βπηρεηξεζηαθνχ   Πξνγξάµµαηνο  ηνπ 
 
∆ήµνπ  ν παξαθάησ πίλαθαο (71)  δηαξζξψλεηαη  ζε άμνλεο  θαη  µέηξα  θαη  γίλεηαη 

πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δξάζεο. 
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Πίλαθαο 71.  Πνιηηηθέο ∆ξάζεο 
 

 
∆ Η Α Ρ Θ Ρ Ω  Ζ Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ  Η Α Κ Ο Τ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο  

[ Π Ο Λ Η Σ Η Κ Δ   ∆ Ρ Α  Ζ  ] 

 
ΑΞΟΝΑ 1 

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 
Μέηξν  1.1 

 
∆νµεµέλν – Ώλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ 

 
ηφρνο 1.1.1 

 
Οινθιήξσζε Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζµνχ θαη Πξνψζεζε Οηθηζηηθψλ Ώλαπιάζεσλ θαη Πνιενδνµηθψλ Παξεµβάζεσλ 

 
∆ξάζε  1.1.1.1 

 
Πεξαηηέξσ αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

 
∆ξάζε  1.1.1.2 

 
Ώλαθαηαζθεπή ησλ πεδνδξνµίσλ φπνπ ρξεηάδεηαη 

 
∆ξάζε  1.1.1.3 

 
χληαμε µειεηψλ 

 
∆ξάζε  1.1.1.4 

 
ΐειηίσζε ειεθηξνθσηηζµνχ ησλ  θνηλνηήησλ (ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δξνκνινγνχληαη θαη άιιεο) 

ηφρνο 1.1.2 ΐειηίσζε θαη Βπέθηαζε ησλ ΐαζηθψλ Σερληθψλ Τπνδνµψλ 

 
∆ξάζε  1.1.2.1 Τινπνίεζε ζεηξάο έξγσλ ππνδνµήο 

 
ηφρνο 1.1.3 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Παξαιηαθήο Γψλεο 

 
∆ξάζε  1.1.3.1 ∆ηαµφξθσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπιαζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο,  επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 

 
Μέηξν  1.2 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

 
ηφρνο 1.2.1 Πξνζηαζία θαη Ώλάδεημε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 
∆ξάζε  1.2.1.1 Έξγα  πξαζίλνπ 

 
∆ξάζε  1.2.1.2 Βθπφλεζε µειεηψλ 

 
∆ξάζε  1.2.1.3 Βπαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ 
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ηφρνο 1.2.2 Ππξνπξνζηαζία 

 
∆ξάζε  1.2.2.1 Έξγα  ζπληήξεζεο 

 
∆ξάζε  1.2.2.2 Πξνµήζεηα ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζµνχ 

 
∆ξάζε  1.2.2.3 ∆εµηνπξγία αληηππξηθψλ δσλψλ φπνπ ρξεηάδεηαη 

 
∆ξάζε  1.2.2.4 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε εζεινληηζµνχ 

 
Μέηξν  1.3 Μεηαθνξέο – Κπθινθνξία – ηάζµεπζε - πγθνηλσλία 

 
ηφρνο 1.3.1 Βπέθηαζε θαη ΐειηίσζε ηνπ Οδηθνχ ∆ηθηχνπ Σνπηθήο, ∆ηαηνπηθήο θαη Τπεξηνπηθήο Βµβέιεηαο 

 
∆ξάζε  1.3.1.1 Βπηθαηξνπνίεζε θπθινθνξηαθήο µειέηεο 

 
∆ξάζε  1.3.1.2 ∆εµηνπξγία πξνυπνζέζεσλ ίζεο πξφζβαζεο ησλ πεξηνρψλ ζηνπο  µεγάινπο άμνλεο  αλάπηπμεο 

 
∆ξάζε  1.3.1.3 Πεξαηηέξσ επέθηαζε, δηαπιάηπλζε, αζθαιηφζηξσζε θαη βειηίσζε νδηθψλ δηθηχσλ 

 
∆ξάζε  1.3.1.4 πληήξεζε θαη βειηίσζε αγξνηηθψλ δξφµσλ 

 
ηφρνο 1.3.2 Ώληηµεηψπηζε ησλ Πξνβιεµάησλ Κπθινθνξίαο θαη ηάζµεπζεο 

 
∆ξάζε  1.3.2.1 Βθαξµνγή θπθινθνξηαθήο µειέηεο 

 
∆ξάζε  1.3.2.2 Βπηπιένλ δεµηνπξγία ρψξσλ ζηάζµεπζεο θπξίσο ζην παξαιηαθφ κέησπν 

 
∆ξάζε  1.3.2.3 Βλζάξξπλζε ρξεζηµνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ µεηαθίλεζεο (δίθπθια θ.α.) 

 
∆ξάζε  1.3.2.4 ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο 

 
Μέηξν  1.4 Όδξεπζε – Άξδεπζε – Ώπνρέηεπζε – ΐηνινγηθνί Καζαξηζµνί – ∆ηαρείξηζε Τδαηηθνχ ∆πλαµηθνχ 

 
ηφρνο 1.4.1 ΐειηίσζε θαη Βπέθηαζε ησλ Τπνδνµψλ Όδξεπζεο, Ώπνρέηεπζεο θαη ηνπ ΐηνινγηθνχ Καζαξηζµνχ 

 
∆ξάζε  1.4.1.1 Πεξαηηέξσ αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ – νµβξίσλ 

 
∆ξάζε  1.4.1.2 Ώλαβάζµηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΐηνινγηθνχ Καζαξηζµνχ 
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∆ξάζε  1.4.1.3   Πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζµφο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάµελσλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο φπνπ απαηηείηαη 

 
ηφρνο 1.4.2 Πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη Βπέθηαζε ησλ Τπνδνµψλ Άξδεπζεο θαη Κάιπςε ησλ Ώξδεπηηθψλ Ώλαγθψλ 

 
∆ξάζε  1.4.2.1 Βθζπγρξνληζµφο ησλ δηθηχσλ θαη ζπζηεµάησλ άξδεπζεο 

 
∆ξάζε  1.4.2.2 Καηαζθεπή  – επέθηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

 
∆ξάζε  1.4.2.3 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πδαηηθνχ δπλαµηθνχ 

 
ηφρνο 1.4.3 Ώλαβάζµηζε Λνηπψλ Τπνδνµψλ ∆ηαρείξηζεο Όδξεπζεο θαη Ώπνρέηεπζεο 

 
∆ξάζε  1.4.3.1 ΐειηίσζε ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο 

 
∆ξάζε  1.4.3.2 ΐειηίσζε Δ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 

 
Μέηξν  1.5 Ρχπαλζε – Καζαξηφηεηα – ∆ηαρείξηζε Ώπνβιήησλ 

 
ηφρνο 1.5.1 Έιεγρνο θαη Πεξηνξηζµφο ηεο Ρχπαλζεο ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 
∆ξάζε  1.5.1.1 ∆ηαηήξεζε θαζαξψλ νηθνζπζηεµάησλ θαη θπζηθψλ ηνπίσλ 

 
∆ξάζε  1.5.1.2 Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ 

 
∆ξάζε  1.5.1.3 ∆ηαρείξηζε ρεηµάξξσλ, ιηµλψλ θαη επαίζζεησλ πεξηνρψλ 

 
ηφρνο 1.5.2 ΐειηίσζε ηνπ Βπηπέδνπ Καζαξηφηεηαο ηεο Πφιεο ηνπ Κηάηνπ θαη ισλ ησλ Κνηλνηήησλ 

 
∆ξάζε  1.5.2.1 Βθζπγρξνληζµφο ηεο απνθνµηδήο απνξξηµµάησλ 

 
∆ξάζε  1.5.2.2 ΐειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηφηεηαο θάδσλ 

 
∆ξάζε  1.5.2.3 Πεξηζπιινγή ησλ νγθσδψλ αληηθεηµέλσλ 

 
∆ξάζε  1.5.2.4 Βλίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο (θπξίσο µε εξγάηεο,  νδνθαζαξηζηέο θαη νδεγνχο 

 
∆ξάζε  1.5.2.5 ηαδηαθή αλαλέσζε ηνπ πθηζηάµελνπ θαζψο θαη αγνξά  λένπ µεραλνινγηθνχ εμνπιηζµνχ (ήδε έρεη δξνκνινγεζεί) 
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ηφρνο 1.5.3 Οινθιεξσµέλε ∆ηαρείξηζε Ώπνβιήησλ – Ώλαθχθισζε 

 
∆ξάζε  1.5.3.1 Έξγα  απνθαηάζηαζεο ΥΏ∆Ώ 

 
∆ξάζε  1.5.3.2 Βπέθηαζε θαη αλαβάζµηζε ησλ ππνδνµψλ ζπιινγήο αλαθπθιψζηµσλ 

 
∆ξάζε  1.5.3.3 Βπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλαθχθισζε 

 
∆ξάζε  1.5.3.4 Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνξξηµµάησλ 

 
ΑΞΟΝΑ 2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ – ΠΑΗ∆ΔΗΑ – ΠΟΛΗΣΗΜΟ – ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

 
Μέηξν  2.1 Τγεία θαη Κνηλσληθή Μέξηµλα 

 
ηφρνο 2.1.1 ΐειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Μέξηµλαο 

 
∆ξάζε  2.1.1.1 Βλίζρπζε θαη βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ππαξρνπζψλ δνµψλ  θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

 
∆ξάζε  2.1.1.2 Ώλαβάζµηζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

 
∆ξάζε  2.1.1.3 Βλίζρπζε πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ 

 
ηφρνο 2.1.2 ΐειηίσζε θαη Βπέθηαζε ησλ Κνηλσληθψλ Τπνδνµψλ 

 
∆ξάζε  2.1.2.1 Κηηξηαθέο ππνδνµέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνµέο 

 
Μέηξν  2.2 Κνηλσληθή Βλζσµάησζε 

 
ηφρνο 2.2.1 Τπνζηήξημε θαη Μέξηµλα ησλ Βπαίζζεησλ Κνηλσληθά Οµάδσλ 

 
∆ξάζε  2.2.1.1 Λεηηνπξγία γξαθείνπ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ  γηα ηε ζηήξημε θαη µέξηµλα επαίζζεησλ θνηλσληθά νµάδσλ 

 
∆ξάζε  2.2.1.2 Λεηηνπξγία γξαθείνπ πξναγσγήο ∆εµφζηαο Τγείαο 

 
ηφρνο 2.2.2 Οινθιεξσµέλε Ώληηµεηψπηζε ησλ Γεηεµάησλ Κνηλσληθήο Βλζσµάησζεο 

 
∆ξάζε  2.2.2.1 

 
Πξνγξάµµαηα ζηέγαζεο, θνηλσληθήο ελζσµάησζεο θαη επηµφξθσζεο ησλ αιινδαπψλ 
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Μέηξν  2.3 Παηδεία – ∆ηα ΐίνπ  Μάζεζε – Νενιαία 

 
ηφρνο 2.3.1 ΐειηίσζε θαη Βπέθηαζε ησλ Τιηθνηερληθψλ Τπνδνµψλ θαη Τπεξεζηψλ Βθπαίδεπζεο 

 
∆ξάζε  2.3.1.1 Βμαζθάιηζε νηθνπέδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή  λέσλ  ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη θπξίσο λεπηαγσγείσλ, φπνπ απαηηείηαη 

 
∆ξάζε  2.3.1.2 ΐειηίσζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

 
∆ξάζε  2.3.1.3 Βλίζρπζε πιηθνηερληθψλ ππνδνµψλ 

 
∆ξάζε  2.3.1.4 Ώλαβάζµηζε ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο 

 
Μέηξν  2.4 Πνιηηηζµφο 

 
ηφρνο 2.4.1 Πξνζηαζία, Ώλάδεημε Εζηνξηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνµηάο – ΐειηίσζε Τπνδνµψλ θαη Τπεξεζηψλ 

 
∆ξάζε  2.4.1.1 Πεξαηηέξσ  πξνζηαζία, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε µνπζείσλ, µλεµείσλ, ζπειαίσλ, αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο 

 
∆ξάζε  2.4.1.2 Πεξαηηέξσ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Ήδε έρεη πινπνηεζεί επξχ πξφγξακκα. 

 
∆ξάζε  2.4.1.3 Ώπνθαηάζηαζε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ 

 
ηφρνο 2.4.2 Βλίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ ζεζµψλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνµέλνπ 

 
∆ξάζε  2.4.2.1 Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

 
∆ξάζε  2.4.2.2 ∆ηνξγάλσζε θαη εθαξµνγή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

 
∆ξάζε  2.4.2.3 ∆ηαηήξεζε, πξνβνιή θαη αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ ενξηψλ  θαη εζίµσλ 

 
∆ξάζε  2.4.2.4 ∆εµηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δηθηχσλ 

 
Μέηξν  2.5 Ώζιεηηζµφο 

 
ηφρνο 2.5.1 ΐειηίσζε θαη Βπέθηαζε ησλ Τπνδνµψλ θαη Τπεξεζηψλ Ώζιεηηζµνχ 

 
∆ξάζε  2.5.1.1 Πεξαηηέξσ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 
∆ξάζε  2.5.1.2 ∆εµηνπξγία λένπ πνιπθέληξνπ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 
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∆ξάζε  2.5.1.3 ∆εµηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο θνηλφηεηεο 

 
ηφρνο 2.5.2 Ώλάπηπμε θαη Βλίζρπζε Ώζιεηηθψλ ∆ξαζηεξηνηήησλ θαη Θεζµψλ Σνπηθήο θαη Τπεξηνπηθήο Βµβέιεηαο 

 
∆ξάζε  2.5.2.1 Βπηρνξεγήζεηο 

 
∆ξάζε  2.5.2.2 ∆εµηνπξγία αζιεηηθψλ δηθηχσλ 

 
∆ξάζε  2.5.2.3 Πξνψζεζε αζιεηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

 
∆ξάζε  2.5.2.4 Πξνψζεζε θαη εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ ελίζρπζεο ηνπ µαδηθνχ αζιεηηζµνχ θαη δηνξγάλσζε ζεµαληηθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 

ΑΞΟΝΑ 3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Μέηξν  3.1 Ώπαζρφιεζε 

ηφρνο 3.1.1 Ώληηµεηψπηζε ηεο Ώλεξγίαο – Βλίζρπζε ηεο Σνπηθήο Βπηρεηξεµαηηθφηεηαο 

 
∆ξάζε  3.1.1.1 Λεηηνπξγία γξαθείνπ απαζρφιεζεο θαη ελεµέξσζεο 

 
∆ξάζε  3.1.1.2 ∆ηνξγάλσζε ελεµεξσηηθψλ εµεξίδσλ ζρεηηθά µε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

 
∆ξάζε  3.1.1.3 Οξγαλσµέλε πιεξνθφξεζε γηα ηα πξνγξάµµαηα ελίζρπζεο ηεο λεαληθήο θαη γπλαηθείαο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

Μέηξν  3.2 Ώλάπηπμε Πξσηνγελνχο – ∆επηεξνγελνχο – Σξηηνγελνχο Σνµέα 

ηφρνο 3.2.1 Βλίζρπζε Πξσηνγελνχο Παξαγσγήο 

 
∆ξάζε  3.2.1.1 Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 

 
∆ξάζε  3.2.1.2 Ώμηνπνίεζε ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ζχλδεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνµέσλ µεηαμχ ηνπο 

 
∆ξάζε  3.2.1.3 Τπνζηήξημε ηεο θαηλνηνµίαο ζηηο µεζφδνπο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ 

 
∆ξάζε  3.2.1.4 

πλεξγαζία  µε ηνπο  αγξφηεο θαη  ηηο  ζπλεηαηξηζηηθέο  νξγαλψζεηο  ηνπο  γηα  ηελ δηεξεχλεζε  θαη  επηζήµαλζε  ησλ  ηερληθψλ  θαη  
νηθνλνµηθψλ πξνβιεµάησλ ησλ γεσξγηθψλ εθµεηαιιεχζεσλ 

ηφρνο 3.2.2 Βλίζρπζε Σνπηθψλ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ 

 
∆ξάζε  3.2.2.1 Βπηπιένλ  θαηαρψξηζε νλνµαζηψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζην Κνηλνηηθφ Μεηξψν σο πξντφληα Π.Ο.Π. – Π.Γ.Β. 
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∆ξάζε  3.2.2.2 Πξνβνιή  θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

 
∆ξάζε  3.2.2.3 πλεξγαζία µε ηηο Βλψζεηο Ώγξνηηθψλ πλεηαηξηζµψλ 

ηφρνο 3.2.3 Βλίζρπζε ηνπ Σνµέα  Μεηαπνίεζεο 

 
∆ξάζε  3.2.3.1 ηήξημε µνλάδσλ πξψηεο µεηαπνίεζεο 

 
∆ξάζε  3.2.3.2 Βλίζρπζε θαη νξγάλσζε ηεο µεηαπνίεζεο θαη εµπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

 
∆ξάζε  3.2.3.3 Βθπφλεζε µειεηψλ 

Μέηξν  3.3 Σνπξηζµφο 

ηφρνο 3.3.1 Ώλάπηπμε Βηδηθψλ Μνξθψλ Βλαιιαθηηθνχ Σνπξηζµνχ – Βλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ Τπνδνµψλ 

 
∆ξάζε  3.3.1.1 Ώλάπηπμε ζεµαηηθνχ ηνπξηζµνχ θαη ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνµψλ 

 
∆ξάζε  3.3.1.2 Ώμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ νξεηλψλ φγθσλ  ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο 

∆ξάζε  3.3.1.3 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, µλεµείσλ θ.α., γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζµνχ 

∆ξάζε  3.3.1.4 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζµφο µε ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε Εεξψλ Μνλψλ (π.ρ. Εεξά Μνλή Ώγ. Γεσξγίνπ ζηε ιίµλε ∆φμα) 

 
 

∆ξάζε  3.3.1.5 
Ώλάπηπμε νηθνινγηθνχ – επηζηεµνληθνχ ηνπξηζµνχ µε ηελ πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ  νηθνζπζηεµάησλ θαη ηεο  µνλαδηθήο 
ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο, ηε δεµηνπξγία εµεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ γηα ζέµαηα νηθνινγίαο, πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ 
πφξσλ 

 
∆ξάζε  3.3.1.6 

Βλίζρπζε αγξνηνπξηζµνχ µε ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε αλαςπρηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ,  ην ζρεδηαζµφ θαη ρσξνζέηεζε 
δηαδξνµψλ θαη δηαζχλδεζε θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ 

ηφρνο 3.3.2 Σνπξηζηηθή Πξνβνιή 

 
∆ξάζε  3.3.2.1 ∆εµηνπξγία δηθηπαθνχ ηφπνπ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 
∆ξάζε  3.3.2.2 Παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ πιηθνχ θαη εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο 

∆ξάζε  3.3.2.3 Πξνβνιή  ησλ πξνζηαηεπφµελσλ πεξηνρψλ, ησλ νξεηλψλ φγθσλ  θαη ησλ ιηµλψλ ηεο πεξηνρήο 

∆ξάζε  3.3.2.4 Ώλάπηπμε µεραληζµψλ ελεµέξσζεο / πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο µε ηε ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Σνπξηζµνχ 
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ΑΞΟΝΑ 4 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ∆ΖΜΟΤ 

Μέηξν  4.1 Οξγάλσζε, ∆ηαδηθαζίεο ∆ηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθφ 

ηφρνο 4.1.1 Οξγάλσζε, ∆ηνίθεζε θαη Πξνζσπηθφ 

 
∆ξάζε  4.1.1.1 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ Οξγαληζµνχ Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Β.Τ.) 

 
∆ξάζε  4.1.1.2 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο λέαο νξγαλσηηθήο δνµήο  ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ θαη νξζνινγηθή ιεηηνπξγία απηψλ  µεηά ηηο ζπγρσλεχζεηο 

 
∆ξάζε  4.1.1.3 Ώλαδηνξγάλσζε εζσηεξηθψλ ∆ηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ ζχµθσλα µε ηε λέα νξγαλσηηθή δνµή θαη ην νξγαλφγξαµµα ηνπ ∆ήµνπ 

ηφρνο 4.1.2 Ώλαβάζµηζε ησλ ∆εμηνηήησλ ηνπ Πξνζσπηθνχ 

 
∆ξάζε  4.1.2.1 Βθαξµνγή ειέγρνπ  θαη αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ θαη πξνζθεξφµελσλ ππεξεζηψλ 

 
∆ξάζε  4.1.2.2 πλερήο επηµφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 
∆ξάζε  4.1.2.3 Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ µεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ 

ηφρνο 4.1.3 ΐειηίσζε ηνπ Βξγαζηαθνχ Πεξηβάιινληνο 

 
∆ξάζε  4.1.3.1 Τπνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο 

 
∆ξάζε  4.1.3.2 ∆ηαµφξθσζε ρψξσλ εξγαζίαο θαη εμεχξεζε  λέσλ 

 
∆ξάζε  4.1.3.3 Ννµφηππε ιεηηνπξγία θαη ηήξεζε  ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ  αζθαιείαο θαη θαλφλσλ πγηεηλήο 

Μέηξν  4.2 ∆ηαδηθαζίεο ΐειηίσζεο ζηηο ρέζεηο ∆ήµνπ – Πνιηηείαο – Πνιηηψλ θαη Ώλάπηπμε πλεξγαζηψλ 

ηφρνο 4.2.1 ∆ηαρείξηζε Ώηηεµάησλ – Παξαπφλσλ Πνιηηψλ 

 
∆ξάζε  4.2.1.1 Βμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ άµεζα θαη απνηειεζµαηηθά 

 
∆ξάζε  4.2.1.2 ∆εµηνπξγία νινθιεξσµέλνπ ζπζηήµαηνο θαηαρψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο αηηήζεσλ πνιηηψλ 

 
∆ξάζε  4.2.1.3 ΐειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ µε έµθαζε  ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ θνηλνηήησλ 

 
∆ξάζε  4.2.1.4 Παξνρή  ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε 
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ηφρνο 4.2.2 Βλίζρπζε ηεο ∆ηαθάλεηαο ζε Πξνζιήςεηο, Πξνµήζεηεο, ∆εµνπξαζίεο θαη Οηθνλνµηθή ∆ηαρείξηζε 

 
∆ξάζε  4.2.2.1 Ώλάξηεζε  πξνθεξχμεσλ θαη απνηειεζµάησλ 

 
∆ξάζε  4.2.2.2 Ώλάξηεζε  φισλ ησλ απνθάζεσλ µέζσ ηνπ πξνγξάµµαηνο ∆ηαχγεηα  (εθαξκφδεηαη) 

 
∆ξάζε  4.2.2.3 Υξήζε Διεθηξνληθψλ ∆εµνπξαζηψλ ζηηο πξνµήζεηεο (πινπνηείηαη) 

 
∆ξάζε  4.2.2.4 Βθαξµνγή δηαδηθαζίαο ηαρππιεξσµήο (πινπνηείηαη) 

 
∆ξάζε  4.2.2.5 Πεξηνξηζµφο δηαθπγήο εζφδσλ απφ ζεζµνζεηεµέλα θαη µε ηέιε 

 
∆ξάζε  4.2.2.6 Ώμηνπνίεζε πξνγξαµµάησλ Πεξηθεξεηαθνχ ή Βζληθνχ ραξαθηήξα ή µε απ΄ επζείαο ρξεµαηνδφηεζε απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε 

Μέηξν  4.3 Πιεξνθνξηθή, Νέεο Σερλνινγίεο θαη Διεθηξνληθή ∆ηαθπβέξλεζε 

ηφρνο 4.3.1 Ώλαβάζµηζε ηεο Τθηζηάµελεο Πιεξνθνξηθήο Τπνδνµήο (H/W θαη S/W) ηνπ ∆ήµνπ 

 
∆ξάζε  4.3.1.1 Βπηµφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ∆ήµνπ ζηα λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήµαηα 

∆ξάζε  4.3.1.2 Πξνµήζεηα ησλ ζπζηεµάησλ ΣΠΒ 

ηφρνο 4.3.2 Ώμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσλίαο (ΣΠΒ) 

∆ξάζε  4.3.2.1 Παξνρή  ππεξεζηψλ ζπλερνχο ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ηζηνζειίδσλ θαιχπηνληαο ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ ∆ήµνπ 

∆ξάζε  4.3.2.2 Βπέθηαζε εθαξµνγψλ ινγηζηηθήο, πινπνίεζε ζπζηήµαηνο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ 

 
∆ξάζε  4.3.2.3 

∆εµηνπξγία  εληαίαο  ππνδνµήο πιεξνθνξηθήο  θαη  δηθηχνπ  (ππνινγηζηέο,  εθηππσηέο  θ.α.),  εληαίνπ  ηειεπηθνηλσληαθνχ  δηθηχνπ  θσλήο – 
δεδνµέλσλ µεηαμχ φισλ ησλ ∆εµνηηθψλ Κηηξίσλ 

∆ξάζε  4.3.2.4 Πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ «ΤΓΒΤΞΕ» 

∆ξάζε  4.3.2.5   πλερήο βειηίσζε ηζηνζειίδαο 
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33..77   Κριτήρια Αξιολόγησης Καλών Πρακτικών 

 

ηνπο Αήκνπο απαηηείηαη λα εθαξκνζζνχλ Κξηηήξηα Ώμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ 

Αήκσλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Καηλνηνκία, λέα δεκηνπξγηθή ιχζε πνπ ζπλάδεη κε ξεαιηζηηθή πνιηηηθή 

 Ώπνηειεζκαηηθφηεα, επίηεπμε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο 

 ΐησζηκφηεηα, δξάζε κε δηάξθεηα ζηα απνηειέζκαηά ηεο 

 Κφζηνο, δηάζεζε ειάρηζησλ ή κεδεληθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο 

 Ώλαπαξαγσγή, θάησ απφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο λα αλαπαξάγεηαη 

εχθνια, θαζψο θαη 

 Μεηαθνξά & αμηνπνίεζε, απφ λένπο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα ηηο πηνζεηνχλ 

ππφ παξφκνηεο ή ζρεηηθά δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

 Δ αμηνιφγεζε δξάζεσλ ησλ Αήκσλ ή ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο 

απνβιέπεη ζηελ αλάδεημε Καιψλ Πξαθηηθψλ κε ζηφρν λα πξνζθέξνπλ 

ζπκβνπιέο, νδεγίεο, ηερληθέο ή κεζνδνινγίεο, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ηνπο 

κπνξεί λα νδεγήζεη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ζε έλα επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα θάπνηα δεκνηηθή πνιηηηθή. 

Σνκείο Αλάδεημεο Καιψλ Πξαθηηθψλ 

Χο ηνκείο αλάδεημεο Καιψλ Πξαθηηθψλ νξίδνληαη νη αθφινπζνη:  

 Σνκέαο 1νο: Πξφηππεο Αηαδηθαζίεο & Πηζηνπνίεζε 

 Σνκέαο 2νο: ΐηψζηκε Ώλάπηπμε & Πνηφηεηα Γσήο 

 Σνκέαο 3νο: Σνπηθή Τγεία & Πξφλνηα 

 Σνκέαο 4νο: Πνιηηηζκφο, Ώζιεηηζκφο & Κνηλσληθή Ώλάπηπμε 

 Σνκέαο 5νο: Καηλνηφκεο Φεθηαθέο Λεηηνπξγίεο 

    

Έληππν & χζηεκα Αμηνιφγεζεο 

Δ αμηνιφγεζε ησλ Καιψλ Πξαθηηθψλ Αήκνπ ή θνξέα Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο 

απνηππψλεηαη ζε εηδηθφ Έληππν Αμηνιφγεζεο Καιψλ Πξαθηηθψλ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία (3) κέξε: 

 Μέξνο Πξψην: Πεξηγξαθή Αξάζεο ή Έξγνπ & ηνηρεία Αήκνπ  

 Μέξνο Αεχηεξν: Ώμηνιφγεζε Αξάζεο 

 Μέξνο Σξίην: ΐαζκνιφγεζε & Ώλαθνίλσζε 

ην πξψην κέξνο πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο δξάζεο ή ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηειέζζεθε, θαζψο θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ νηθείν Αήκν ή απηνδηνηθεηηθφ 

θνξέα. 
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ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη θαηαρσξείηαη ε 

επηηπρία αλά ζηφρν κέζσ ηνπ γεληθνχ φξνπ ηνπ δείθηε πνπ επηιέγεη θάζε αμηνινγεηήο. 

ην ηξίην κέξνο γίλεηαη ε βαζκνιφγεζε κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε αμηνινγεηή  θαη 

ε θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Καιψλ Πξαθηηθψλ θαη ε αλαθνίλσζε ηεο Καιήο Πξαθηηθήο. 

Κξηηήξηα & Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε επηηπρία είλαη ηα αθφινπζα:  

1ν. Καηλνηνκία: Ώμηνινγείηαη ε δπλαηφηεηα γηα λέα δεκηνπξγηθή ιχζε, πνπ φκσο 

ζπλάδεη κε ξεαιηζηηθή πνιηηηθή. (Κιίκαθα 0-20) 

2ν. Ώπνηειεζκαηηθφηεηα: Ώμηνινγείηαη ν βαζκφο επίηεπμεο απνηειέζκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. (Κιίκαθα 0-10). 

3ν. ΐησζηκφηεηα: Ώμηνινγείηαη ε δηάξθεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο. 

(Κιίκαθα 0-10). 

4ν. Κφζηνο: Ώμηνινγείηαη ην θφζηνο ηεο δξάζεο κέζσ ηεο δηάζεζεο ειάρηζησλ ή 

κεδεληθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, θαζψο φζν πην πεξηνξηζκέλν είλαη 

απηφ, ηφζν κεγαιχηεξε θξίλεηαη ε επηηπρία ηεο. (Κιίκαθα 0-20). 

5ν. Ώλαπαξαγσγή: Ώμηνινγείηαη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηεο δξάζεο θάησ 

απφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. (Κιίκαθα 0-10). 

6ν. Μεηαθνξά & Ώμηνπνίεζε: Ώμηνινγείηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο & 

αμηνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ λένπο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα ηηο πηνζεηήζνπλ ππφ 

παξφκνηεο ή ζρεηηθά δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. (Κιίκαθα 0-10). 

7ν. Μέγεζνο Αήκνπ ή Φνξέα (απφ Μεγαιχηεξν ζε Μηθξφηεξν Αήκν ή Φνξέα):  

Ώμηνινγείηαη ην κέγεζνο δπλαηνηήησλ ηεο Αεκνηηθήο Ώξρήο ή ηνπ Φνξέα, θαζψο 

φζν κηθξφηεξνο είλαη ν Αήκνο ή ν Φνξέαο ηφζν κεγαιχηεξε θξίλεηαη ε επηηπρία πνπ 

έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ νηθεία δξάζε. (Κιίκαθα 0-20). 
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ΚΕΥ. 4.  ΕΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ    

ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 

 

44..11 ΠΠρρόότταασσηη ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς ΔΔιιααββοούύλλεευυσσηηςς 

 

44..11..11  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη ΕΕκκππρροοσσώώππωωνν υυλλλλόόγγωωνν κκααιι ΥΥοορρέέωωνν ττοουυ ΔΔήήµµοουυ 

 

Δ πξψηε εθδήισζε ηεο ∆εµφζηαο ∆ηαβνχιεπζεο γηα ην Βπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξαµµα ηνπ ∆ήµνπ  ζα δηνξγαλσζεί ζην ∆εµαξρείν θαη ζα µεηέρνπλ  

εθπξφζσπνη ηνπηθψλ πιιφγσλ θαη Φνξέσλ. 

ηφρνο  ηεο  εθδήισζεο  απηήο  ζα  είλαη ε  ελεµέξσζε  ησλ  ηνπηθψλ 

επαγγειµαηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ  θνξέσλ ηεο  πφιεο γηα ηνπο 

λένπο  ζεζµνχο ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξαµµα 

πξνθεηµέλνπ απηνί λα πξνεηνηµαζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα ππνβάιινπλ εθηθηέο 

πξνηάζεηο έξγσλ. 

Δ  εθδήισζε  ζα   ιάβεη   ρψξα  µεηά  ηελ  έγθξηζε   ηεο   πξψηεο  θάζεο  ηνπ  

Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο απφ ην ∆εµνηηθφ πµβνχιην. 

 

44..11..22   ΔΔηηµµοοσσιιόόττηητταα 

 
ην πιαίζην ηεο δηεπξπµέλεο ∆εµφζηαο ∆ηαβνχιεπζεο, ζα πξέπεη: 

 
α)  λα  δεµνζηεπηεί ζηνλ    ηνπηθφ Σχπν  πεξίιεςε ηνπ  Βπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάµµαηνο  ηνπ   ∆ήµνπ   θαη   Πξφζθιεζε   ησλ   πνιηηψλ   λα   ππνβάιινπλ  

ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

β) λα δεµνζηεπηεί ζηνλ  δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) ηνπ ∆ήµνπ  ην πιήξεο 

θείµελν ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο, ην πξφγξαµµα ηεο 

∆εµφζηαο ∆ηαβνχιεπζεο θαη ην εξσηεµαηνιφγην ζην νπνίν ζα θαινχληαη λα 

ζπµπιεξψζνπλ νη πνιίηεο θαη λα ην ζηείινπλ ζην ∆ήµν ειεθηξνληθά ή ηαρπδξνµηθά. 

γ) λα εθηππσζεί  θαη  λα δηαλεµεζεί  νιηγνζέιηδν  θπιιάδην  γηα  ηελ 

ελεµέξσζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ ∆ήµνπ. 

 

44..22    ΤΤπποοββοολλήή  ΠΠρροοττάάσσεεωωνν  ––  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο 

 
ην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο ηνπ 

∆ήµνπ ηθπσλίσλ,   αλαγλσξίδνληαο   ηελ   αλάγθε    ηεο   ζπµµεηνρήο   ησλ    

πνιηηψλ   ζηνλ θαζνξηζµφ ηνπ νξάµαηνο γηα ηνλ ηφπν ηνπο, ν ∆ήµνο  θαιεί ηνλ 

θάζε πνιίηε ρσξηζηά λα ζπλδξάµεη µε ηελ απνηχπσζε ησλ ζθέςεσλ ηνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ∆ήµνπ  µε ηε ζπµπιήξσζε ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ πνπ αθνινπζεί. 
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Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 
 
 
   
 
 

ΦΤΛΟ:  άλδξαο  γπλαίθα 
 
 
 

ΗΛΙΚΙΑ: ………………εηώλ 
 

 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: :………………………………………… 
 
 
 

Αλ είζηε ζπληαμηνύρνο αλαθέξεηαη ην  επάγγειµα  πνπ  

 

αζθνύζαηε…………………………………..………………………………………. 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΥΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: …………………………………………………………… 
 

 

 

Γλσξίδεηε ηη είλαη ην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ Δήκνπ;  NAI……    OXI…… 
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1. Πνηα λνµίδεηε όηη είλαη  ηα ζεµαληηθόηεξα πξνβιήµαηα ηεο πεξηνρήο ζαο; 
 

Παξαθαινύµε γξάςηε  ηα θαη ζεµεηώζηε δίπια ην βαζµό  ζεµαληηθόηεηαο (5 µέρξη 1) 
 

όπνπ: 
 

5 = πνιύ ζεµαληηθό, 
 

4 = αξθεηά ζεµαληηθό, 
 

3 = ζεµαληηθό. 
 

2 = ζρεηηθά ζεµαληηθό, 
 

1 = όρη θαη ηόζν ζεµαληηθό 
 
 
 

 
α/α 

 
Πεξηγξαθή πξνβιήµαηνο 

Πνιύ 
ζεµαληηθό 

(5) 

Αξθεηά 
ζεµαληηθό 

(4) 

 
εµαληηθό 

(3) 

ρεηηθά 
ζεµαληηθό 

(2) 

Όρη ηόζν 
ζεµαληηθό 

(1) 

 

 

1
ν 

      

 
2

ν 
      

 
3

ν 
      

 
4

ν 
      

 
 

5
ν 

      

 
 

6
ν 

      

 
 

7
ν 
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2. Καηά  ηελ  άπνςή ζαο, πνηεο  παξεµβάζεηο  (έξγα) πξέπεη  λα  γίλνπλ γηα ηελ 

βειηίσζε: 

 

α. ηνπ  θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

 
 

α/α 
 

Πεξηγξαθή Έξγνπ 

 
1

ν 
 

 
2

ν 
 

 
3

ν 
 

 
4

ν 
 

 
5

ν 
 

 

 
β. ηνπ  δνµεµέλνπ πεξηβάιινληνο 

 
 

α/α 
 

Πεξηγξαθή Έξγνπ 

 
1

ν 
 

 
2

ν 
 

 
3

ν 
 

 
4

ν 
 

 
5

ν 
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γ. ηελ  θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ  πνηόηεηα δσήο 

 
 

α/α 
 

Πεξηγξαθή Έξγνπ 

 
1

ν 
 

 
2

ν 
 

 
3

ν 
 

 
4

ν 
 

 
5

ν 
 

 

 

δ. ηνλ  αζιεηηζµό 

 
 

α/α 
 

Πεξηγξαθή Έξγνπ 

 
1

ν 
 

 
2

ν 
 

 
3

ν 
 

 
4

ν 
 

 
5

ν 
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ε. ηηο ππεξεζίεο ηνπ  ∆ήµνπ 

 

 

 
 

α/α 
 

Πεξηγξαθή Έξγνπ 

 
1

ν 
 

 
2

ν 
 

 
3

ν 
 

 
4

ν 
 

 
5

ν 
 

 

 

3. Πνηα  ζηνηρεία – ραξαθηεξηζηηθά, ζεσξείηε σο ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήµαηα ηεο  πεξηνρήο   ζαο  θαη   ηα   νπνία   µπνξνύλ  λα     

αλαδεηρζνύλ  ππέξ   ηεο  γεληθόηεξεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο; 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ  

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

 

 

Κηάην,      / 10   /2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


