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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ - ΣΟΥΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
Δηζαγσγή : Ο γεληθόο ζθνπόο ησλ λέσλ Δπηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ
πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ θαη ζπλεπώο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ
δήκνπ νπθιίνπ είλαη: ε πξνψζεζε ηεο Γεκνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εζσηεξηθήο
αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ
ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδεη ην
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.

Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη, ζχκθσλα θαη κε
ηνλ Αλαιπηηθφ Οδεγφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ:
Α) Πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο
Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηαηά ηφνζμ θυβμ εα πνμζδζμνίγεζ ηζξ κέεξ δναζηδνζυηδηεξ
πμο εα πνέπεζ κα εηηεθέζεζ μ Γήιμξ ζημ πθαίζζμ ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ ανιμδζμηήηςκ
ημο, ιε απχηενμοξ ζημπμφξ :
α] ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο
ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, ιε πανειαάζεζξ ζημοξ ημιείξ
(εκδεζηηζηά):
-

Σδξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ αεζθυνμο δζαπείνζζδξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ

-

Σδξ αεθηίςζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ

-

Σςκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ηςκ δζηηφςκ ελοπδνέηδζδξ
α] ηδ αεθηίςζδ ηδξ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηςκ ηαημίηςκ ηδξ
πενζμπήξ ημο, ιε πανειαάζεζξ ζημοξ ημιείξ (εκδεζηηζηά):

- Σδξ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ ηδξ Κμζκςκζηήξ Δκζςιάηςζδξ
- Σδξ Τβείαξ
- Σδξ Παζδείαξ / Γζα αίμο ιάεδζδξ/ Πμθζηζζιμφ / Αεθδηζζιμφ
- Σδξ Ηζυηδηαξ ηςκ Φφθςκ ηαζ ηςκ Δοηαζνζχκ
β] ηδ αεθηίςζδ ηδξ ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο, ιε πανειαάζεζξ ζημοξ
ημιείξ (εκδεζηηζηά):
- Σςκ μζημκμιζηχκ ηαζ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
- Σδξ απαζπυθδζδξ
Β) Δζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ σο νξγαληζκνύ
Δηηυξ απυ ηζξ δνάζεζξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ Γδιμηζηήξ ηαζ ημπζηήξ ακάπηολδξ ημ
Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια πενζθαιαάκεζ δνάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ
ζηακυηδηαξ ημο Γήιμο ςξ δδιυζζμο μνβακζζιμφ (σο θνξέα παξνρήο ζπιινγηθώλ αγαζώλ
θαη ππεξεζηώλ αιιά θαη σο ζεζκνύ δηαζθάιηζεο ηεο πινπνίεζεο πνιηηηθώλ ζε
πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθώλ θαη επξσπατθώλ πνιηηηθώλ), ιε ζημπμφξ ηδ αεθηίςζδ
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ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ.
Δζδζηυηενα μζ ζπεηζηέξ δνάζεζξ απμζημπμφκ :
ζηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ
δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ

απμδμηζηυηδηαξ

ηςκ

ζηδ αεθηίςζδ ηδξ παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ, ηδξ ακάπηολδξ ημο
οθζζηάιεκμο πνμζςπζημφ, ηδξ ιδπακμνβάκςζδξ, ηδξ πνμιήεεζαξ ελμπθζζιμφ ηαζ ηδξ
ελαζθάθζζδξ βδξ ηαζ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ
ζηδ αεθηίςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο Γήιμο, ιέζς ημο ιεζμπνυεεζιμο
μζημκμιζημφ πνμβναιιαηζζιμφ, ηδξ παναημθμφεδζδξ ημο ηυζημοξ ηςκ πανεπυιεκςκ
οπδνεζζχκ ηαζ ηδξ μνεμθμβζηυηενδξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ
Γ) Αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ
Ο νυθμξ ημο Γήιμο, πθέμκ ηςκ μνζμεεηδιέκςκ απυ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ανιμδζυηδηέξ,
είκαζ κα ιενζικά βζα ηδ ζοκμθζηή εοδιενία ηδξ πενζμπήξ ημο. Ζ δζμίηδζδ βίκεηαζ ακηζθδπηή
υπζ ιυκμ ςξ δζμίηδζδ βζα ηδ πανμπή μνζζιέκςκ πάβζςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο, αθθά ςξ
ιένζικα βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ. ' αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ημ
Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ημο Γήιμο εα πνέπεζ κα επζζδιαίκεζ ηδ ζοιαμθή πμο
ιπμνμφκ κα έπμοκ ζηδκ ακάπηολή ημο Γήιμο:
- Οζ ημπζημί ημζκςκζημί ηαζ μζημκμιζημί θμνείξ (ζδζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ, ζφθθμβμζ ηαζ ιδ
ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ)
- Οζ βεζημκζημί υιμνμζ Γήιμζ
- Οζ θμζπμί θμνείξ ημο πμθζηζημ-δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ (Κεκηνζημί θμνείξ ηαζ
Πενζθένεζα)
Δπμιέκςξ, ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια εηηυξ απυ ηζξ οπδνεζίεξ, ηα ένβα ηαζ ηζξ
νοειίζεζξ βζα ηα μπμία είκαζ ανιυδζμξ μ Γήιμξ, είκαζ δοκαηυ κα εκημπίγεζ δναζηδνζυηδηεξ
πμο ακήημοκ ζηδκ ανιμδζυηδηα άθθςκ θμνέςκ ηαζ κα πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακαβηαίεξ
εκένβεζεξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοκημκζζιμφ ιε αοημφξ.
Σμ πνυβναιια εηηυξ ηςκ άθθςκ ζημπεφεζ επίζδξ, ζηδκ ακααάειζζδ ημο επζπέδμο
ζοκενβαζίαξ ημο Γήιμο ιε θμνείξ ημο ζδζςηζημφ, δδιυζζμο ηαζ ημζκςκζημφ ημιέα, ζε
ημπζηυ, δζαπενζθενεζαηυ, εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ, βζα ηδ ζοκημκζζιέκδ πνμχεδζδ ηδξ
ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδκ απυ ημζκμφ πανμπή οπδνεζζχκ ή οθμπμίδζδ δνάζεςκ ηαζ
ζοιθςκζχκ.
πλνπηηθά επηδηώθνληαη:
1. Ζ πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο
Σμ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια ηαηά ηφνζμ θυβμ εα πνμζδζμνίγεζ ηζξ κέεξ δναζηδνζυηδηεξ
πμο εα πνέπεζ κα εηηεθέζεζ μ Γήιμξ ζημ πθαίζζμ ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ ανιμδζμηήηςκ
ημο. Οζ ζπεηζημί απχηενμζ ζημπμί ζημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ ακαθμνά είκαζ:
(α) ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ημο θοζζημφ ηαζ ημο δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ ηδξ
πενζμπήξ ημο Γήιμο μοθθίμο
(α) Ζ βειηίσζε, ιέζς ακάθδρδξ ζοβηεηνζιέκςκ δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ, ηεο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο.
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Δζδζηυηενα βζα ημοξ ζηυπμοξ ζζπφμοκ ηα ελήξ:
α] Ζ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο
ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο
(α1) Σδξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ αεζθυνμο δζαπείνζζδξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ
(α2) Σδξ αεθηίςζδξ ημο μζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ
(α3) Σςκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ηςκ δζηηφςκ ελοπδνέηδζδξ ημο Γήιμο
Οη αλαιακβαλφκελεο δξάζεηο – έξγα – πξσηνβνπιίεο ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο
απηνχο πινπνηείηαη θπξίσο κέζσ :
-

ηδξ ηαηαζηεοήξ ηεπκζηχκ ένβςκ

-

ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ζοκηήνδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ

-

ηδξ εέζπζζδξ ηακμκζζηζηχκ υνςκ ηαζ νοειίζεςκ.

Οη απνδέθηεο / σθεινχκελνη απφ ηηο δξάζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη:
Οζ βεςβναθζηέξ-δδιμηζηέξ εκυηδηεξ ημο ΟΣΑ, ιε ηζξ δδιμηζηέξ ηαζ ημπζηέξ ημζκυηδηεξ,
ημοξ μζηζζιμφ, ηζξ ζοκμζηίεξ ή βεζημκζέξ ημοξ ηαζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ πμο ηα πενζηθείεζ.
β] Ζ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ ζηνπο ηνκείο
(α)

Κμζκςκζηχκ πμθζηζηχκ

(α) Παζδείαξ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ
(β) Οζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηαζ απαζπυθδζδξ
Οη απνδέθηεο / σθεινχκελνη απφ ηηο δξάζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη:
Οζ δζάθμνεξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ μιάδεξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο
μοθθίμο. Σέημζεξ μιάδεξ ιπμνμφκ κα είκαζ ηα άημια ηνίηδξ δθζηίαξ, ηα άημια ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ, μζ άκενβμζ , μζ κέμζ, μζ βοκαίηεξ, η.θπ.

2. Ζ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ ΟΣΑ σο νξγαληζκνύ
Μία απφ ηηο δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είκαζ δ
εζςηενζηή μνβάκςζδ ηαζ ακάπηολδ ημο Γήιμο ςξ αζχζζιμο μνβακζζιμφ. οκεπχξ ζημ
Δ.Π. πενζθαιαάκμκηαζ οπμπνμβνάιιαηα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο
ΟΣΑ ςξ δδιυζζμο μνβακζζιμφ δδθαδή ςξ ημο ηαηελμπήκ ημπζημφ θμνέα πανμπήξ
ζοθθμβζηχκ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ αθθά ηαζ ςξ ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζημφ εεζιμφ.
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Οη

ζπγθεθξηκέλνη

ζθνπνί,

ζηδκ

πενίπηςζδ

αοηή,

είκαζ

δ

αεθηίςζδ

ηδξ

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο.
Οη ζρεηηθέο δξάζεηο ζηνρεχνπλ :
 ηδ

αεθηίςζδ

ηδξ

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ

ηαζ

ηδξ

απμδμηζηυηδηαξ

ηςκ

δναζηδνζμηήηςκ
 ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ
 ηδ αεθηίςζδ ηδξ παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ΟΣΑ
-

ιέζς εκυξ ιεζμπνυεεζιμο πνμβναιιαηζζιμφ πνμζθήρεςκ,

-

ιέζς ηδξ ακάπηολδξ ημο οθζζηάιεκμο πνμζςπζημφ,

-

ιέζς ηδξ ιδπακμνβάκςζδ ηαζ ηδξ πνμιήεεζαξ ελμπθζζιμφ

-

ιέζς ηδξ ελαζθάθζζδξ βδξ ηαζ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ

 ηδ αεθηίςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ΟΣΑ, ιέζς ημο ιεζμπνυεεζιμο
μζημκμιζημφ

πνμβναιιαηζζιμφ,

ηδξ

παναημθμφεδζδξ

ημο

ηυζημοξ

ηςκ

πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδξ μνεμθμβζηήξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ

3. Αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηώλ ηνπ ΟΣΑ θαη ηεο επηξξνήο άιισλ θνξέσλ
Σμ εονφηενμ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ έκαξ Γήιμξ έπεζ ηαηά πμθφ
ηνμπμπμζδεεί ζηδ ζφβπνμκδ επμπή. Σχνα πθέμκ μ νυθμξ εκυξ ΟΣΑ δεκ πνέπεζ κα
πενζμνίγεηαζ ζηζξ μνζμεεηδιέκεξ απυ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ανιμδζυηδηέξ ημο ηαζ υηζ μζ ΟΣΑ
είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ιενζικμφκ βζα ηδ ζοκμθζηή εοδιενία
δζμίηδζδ εκυξ ΟΣΑ βίκεηαζ ακηζθδπηή υπζ ιυκμ ςξ

ηδξ πενζμπήξ ημοξ. Ζ

δζμίηδζδ ηδξ πανμπήξ μνζζιέκςκ

πάβζςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ, αθθά ςξ ιένζικα βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ.
' αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ημ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια εκυξ ΟΣΑ εα πνέπεζ κα επζζδιαίκεζ
ηδ ζοιαμθή πμο ιπμνμφκ κα έπμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ ημο ΟΣΑ :
 Οζ ημπζημί ημζκςκζημί ηαζ μζημκμιζημί θμνείξ (ζδζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ, ζφθθμβμζ ηαζ
ιδ ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ)
 Οζ βεζημκζημί ΟΣΑ
 Οζ θμζπμί θμνείξ ημο πμθζηζημ-δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ (Κεκηνζημί
θμνείξ, Πενζθένεζα, Νμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ)
Δπμιέκςξ, ημ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια εηηυξ απυ ηζξ οπδνεζίεξ, ηα ένβα ηαζ ηζξ
νοειίζεζξ βζα ηα μπμία είκαζ ανιυδζμξ μ ΟΣΑ, είκαζ δοκαηυ κα εκημπίγεζ δναζηδνζυηδηεξ
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πμο ακήημοκ ζηδκ ανιμδζυηδηα άθθςκ δδιυζζςκ θμνέςκ ηαζ κα πνμζδζμνίγεζ ηζξ
ακαβηαίεξ εκένβεζεξ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζννμήξ ηςκ θμνέςκ αοηχκ απυ ημκ ΟΣΑ.
Σμ πνυβναιια εηηυξ ηςκ άθθςκ ζημπεφεζ επίζδξ, ζηδκ ακααάειζζδ ημο επζπέδμο
ζοκενβαζίαξ ηςκ ΟΣΑ ιε θμνείξ ημο ζδζςηζημφ, δδιυζζμο ηαζ ημζκςκζημφ ημιέα, βζα ηδ
ζοκημκζζιέκδ πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδκ απυ ημζκμφ πανμπή ημπζηχκ
οπδνεζζχκ.

2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
Με ηα άνενα 203-207 ημο Κχδζηα Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ (Ν. 3463/2006), εεζπίζηδηε
βζα πνχηδ θμνά, δ οπμπνέςζδ ηαηάνηζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ απυ ημοξ
πνςημαάειζμοξ Ο.Σ.Α. .
Με ημ άνενμ 266 Ν. 3852/2010 (Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ) επζαεααζχκεηαζ δ
οπμπνέςζδ ηαηάνηζζδξ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ απυ ημοξ Ο.Σ.Α. α ααειμφ.
Σμ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α) ιε ζπεηζηέξ οπμονβζηέξ απμθάζεζξ ηαζ
εβηοηθίμοξ πμο ελέδςζε έδςζε ηαηεοεφκζεζξ ζημοξ ΟΣΑ α ααειμφ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ
Δ.Π., υπςξ ιε:
1. ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ 18183, ΦΔΚ 534, Β, 13/4/2007 ζηδκ μπμία ηαεμνίζηδηε
δ δμιή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ ηςκ Ο.Σ.Α.
2. ηδκ αν. 45/58939/25-10-2006 Δβηφηθζμ ημο Τθοπμονβμφ Δζςηενζηχκ βζα ημ
ζημπυ, ηδ δζάνενςζδ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηςκ Δ.Π.
3. ηδκ αν. 66/50837/14-9-2007 Δβηφηθζμ ημο Τθοπμονβμφ Δζςηενζηχκ, ζπεηζηά ιε
ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηάνηζζδξ ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ ΟΣΑ α΄ ααειμφ
4. ημ

Πνμεδνζηυ

Γζάηαβια

185/2007

«νβακα

ηαζ

δζαδζηαζία

ηαηάνηζζδξ,

παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ ηςκ
Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (Ο.Σ.Α.) α‟ ααειμφ» ιε ημ μπμίμ ηαεμνίζηδηε
δ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ.
5. ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ 5694/3-2-2011 ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηνμπμπμζείηαζ δ
ΤΑ 18183/13-4-2007
6. ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 89/2011 ιε ημ μπμίμ ηνμπμπμζείηαζ ημ ΠΓ185/2007
«νβακα ηαζ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ
επζπεζνδζζαηχκ πνμβναιιάηςκ ηςκ Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (Ο.Σ.Α.)
α‟ ααειμφ».
Οζ πνμδβμφιεκεξ εεζιζηέξ νοειίζεζξ απμζημπμφκ ζηδκ εζζαβςβή ιυκζιςκ εζςηενζηχκ
δζαδζηαζζχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ πνμβναιιαηζζιμφ ζημοξ ΟΣΑ. ηυπμξ είκαζ δ δζαδζηαζία ημο
πνμβναιιαηζζιμφ, ηδξ παναημθμφεδζδξ ηαζ ηδξ ιέηνδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ
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δνάζεςκ ηςκ Ο.Σ.Α., κα απμηεθέζεζ ιζα ζηαεενή εζςηενζηή θεζημονβία, ζηδκ μπμία εα
ζοιιεηέπεζ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ, ιε ζοβηεηνζιέκμ νυθμ, ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ημοξ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ημο Γήιμο ζοκζζηά ημ ηαηαθοηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ
άζηδζδ ημο ακαπηολζαημφ ημο νυθμο ηαζ θένεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά:
α. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε
θαη ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ: Δίκαζ αθεκυξ έκα πνυβναιια
ακαπηολζαηχκ οπμδμιχκ ηαζ ημπζηχκ επεκδφζεςκ ηαζ αθεηένμο ιία ζπμοδή πμο
ζημπεφεζ

ζηδ

αεθηίςζδ

ηδξ

θεζημονβίαξ

ηςκ

δδιμηζηχκ

οπδνεζζχκ

ηαζ

ηςκ

επμπηεουιεκςκ Νμιζηχκ πνμζχπςκ. Δίκαζ έκα πνυβναιια πμθοημιεαημφ παναηηήνα,
ιε εφνμξ εειαηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ακηίζημζπμ ημο θάζιαημξ ηςκ εειάηςκ πμο
απαζπμθμφκ ημκ ΟΣΑ ζηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ημο, ηαθφπημκηαξ μθυηθδνμ ημ
θάζια ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ ηαζ εκ δοκάιεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ.
β. Απνηειεί ην πεληαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ: ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημο πνμβνάιιαημξ ακηακαηθάηαζ δ αμφθδζδ ηαζ
ημ υναια ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ ηαεχξ ηαζ μζ πνμηεναζυηδηεξ ημο ακαπηολζαημφ
ζπεδζαζιμφ ζε πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ. Σμ υναια ηδξ δδιμηζηήξ ανπήξ
απμηοπχκεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή πμο δζαηοπχκεηαζ ζημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηαζ
ακαθφεηαζ ςξ πεκηαεηέξ πνυβναιια δνάζδξ ημο ΟΣΑ ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο
ηαζ ηέθμξ ζε εηήζζμ πνυβναιια δνάζδξ ηδξ ηάεε οπδνεζίαξ ημο δήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ
Πνμζχπςκ ημο.
γ. Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ
Γήκνπ

θαη

κέξνο

επζπεζνδζζαημφ

ηνπ

πξνγξακκαηηθνχ

πνμβνάιιαημξ

είκαζ

δ

ηνπ

θχθινπ:

Ζ

ανπζηή

θάζδ

ηδξ

ζφκηαλδ

ημο

δζαδζηαζίαξ

πνμβναιιαηζζιμφ, παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ δνάζδξ ημο Γήιμο. Ζ
δζαδζηαζία αοηή απμηεθεί ημ δζανηέξ ακηζηείιεκμ εκαζπυθδζδξ ηςκ αζνεηχκ μνβάκςκ,
ηςκ πνμσζηαιέκςκ ηαζ ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ακάπηολδξ
ημο.
δ. Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ: ημπυξ ηδξ ζφκηαλδξ ημο εηήζζμο πνμβνάιιαημξ
δνάζδξ είκαζ δ ελεζδίηεοζδ ημο ζοκμθζημφ πεκηαεημφξ επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ
ζε εηήζζμ πνυβναιια ηςκ οπδνεζζχκ. Ο εηήζζμξ πνμβναιιαηζζιυξ ζημπεφεζ ζημκ
επζιενζζιυ ηςκ δνάζεςκ ημο πεκηαεημφξ πνμβνάιιαημξ ζηζξ οπδνεζίεξ, μζ μπμίεξ
οθμπμζμφκ ηιήιαηα ημο επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ
ε. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ : Καηά ηδ δζαδζηαζία
ζφκηαλήξ ημο ζοιιεηέπμοκ ιε ζαθχξ ηαεμνζζιέκμ ηνυπμ:
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- Αζνεηά υνβακα (Γδι. οιαμφθζμ, Δπζηνμπέξ, Ακηζδήιανπμζ, Γ Νμιζηχκ
Πνμζχπςκ, οιαμφθζα Σμπζηχκ ηαζ Γδιμηζηχκ Κμζκμηήηςκ)
- Τπδνεζζαηά ζηεθέπδ (Πνμσζηάιεκμζ οπδνεζζχκ, Γζεοεοκηέξ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ,
ζηεθέπδ ηδξ Τπδνεζίαξ Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ακάπηολδξ)
- Σμπζημί θμνείξ ηαζ μιάδεξ δδιμηχκ ιε ζδιακηζηυ ααειυ ζοιαμθήξ ζηδκ ημπζηή
ακάπηολδ ή/ηαζ ζηδ θεζημονβία ημο ΟΣΑ
- Φμνείξ ημο δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ (ππ Πενζθένεζα)
ζη. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο: Σμ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια δζαηοπχκεζ
ιεηνήζζιμοξ ζηυπμοξ, δ επίηεολδ ηςκ μπμίςκ παναημθμοεείηαζ ιέζς ηδξ
αλζμπμίδζδξ ζοζηήιαημξ δεζηηχκ επίδμζδξ. Γζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ
ηζιήξ ηςκ δεζηηχκ αλζμπμζμφκηαζ ηα ζημζπεία (εζυδςκ / δαπακχκ, πυνςκ, εηνμχκ,
απμηεθεζιάηςκ ζημοξ απμδέηηεξ) πμο ηδνμφκηαζ ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ημο
μθμηθδνςιέκμο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ημο Γήιμο.
Ζ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ πνμβναιιαηζζιμφ δεκ ζηδνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ
οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, αθθά ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ πνμζδμηίεξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ
ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο, υπςξ αοηέξ δζαηοπχκμκηαζ ζηζξ δηαδηθαζίεο
ζπκκεηνρήο.
Σμ

επζπεζνδζζαηυ

πνυβναιια

απμηεθεί

ημ

ααζζηυ

πθαίζζμ

ηαηεφεοκζδξ,

πνμζδζμνζζιμφ ηαζ ζοκημκζζιμφ ηςκ εκενβεζχκ υθςκ ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζδξ ηαζ
οπδνεζζχκ ηαζ είκαζ εονφηενα βκςζηυ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ημο ΟΣΑ, πνμηεζιέκμο κα
οθμπμζδεμφκ μζ ζηυπμζ ημο.
Σμ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια απμηεθεί πνμσυκ ζοθθμβζηήξ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ
δμιχκ ημο Γήιμο ηαζ μδδβεί ζηδκ ακάθδρδ δεζιεφζεςκ ιεηαλφ ηςκ δζαδμπζηχκ
ζενανπζηχκ επζπέδςκ, ζε υηζ αθμνά ηδκ οθμπμίδζδ ημο ηιήιαημξ εηείκμο ζημ μπμίμ
αοηά ειπθέημκηαζ.
οκμπηζηά:
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια, ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ
οθμπμζείηαζ ζε 9 αήιαηα. Αοηά ζοκμπηζηά έπμοκ ςξ ελήξ:
Βήκα 1: Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε
ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ ηαηάνηζζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ, πμο μθμηθδνχκεηαζ
ιε ηζξ ελήξ εκένβεζεξ :
-

Ονβάκςζδ ημο ένβμο απυ ηδκ Τπδνεζία Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ακάπηολδξ ηαζ ηδκ

δοκδηζηή ζφζηαζδ μιάδαξ ένβμο ή επζιένμοξ εειαηζηχκ μιάδςκ ενβαζίαξ, ιία ακά
εειαηζηή εκυηδηα («Πενζαάθθμκ ηαζ πμζυηδηα γςήξ», «Κμζκςκζηή Πμθζηζηή, Τβεία, Παζδεία,

[9]

Πμθζηζζιυξ ηαζ Αεθδηζζιυξ», «Σμπζηή Οζημκμιία ηαζ Απαζπυθδζδ» «Βεθηίςζδ Γζμζηδηζηήξ
Ηηακυηδηαξ ηαζ Οζημκμιζηήξ Καηάζηαζδξ ημο Γήιμο»).
-

Γζαηφπςζδ ηςκ ανπζηχκ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ

-

Πνμβναιιαηζζιυ ημο ένβμο

-

Δκδιένςζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ ΝΠ ημο Γήιμο βζα ηδ

δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ
Βήκα 2: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
Ήημζ δ απμηφπςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ:
-

ηδξ βεκζηήξ εζηυκαξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ ημο Γήιμο ςξ Ονβακζζιμφ.

-

ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ ηάεεηςκ οπδνεζζχκ ζημ εειαηζηυ ημιέα «Πενζαάθθμκ

ηαζ πμζυηδηα γςήξ».
-

ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ ηάεεηςκ οπδνεζζχκ ζημ εειαηζηυ ημιέα «Κμζκςκζηή

Πμθζηζηή, Τβεία, Παζδεία, Πμθζηζζιυξ ηαζ Αεθδηζζιυξ».
-

ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ ηάεεηςκ οπδνεζζχκ ζημ εειαηζηυ ημιέα «Σμπζηή

μζημκμιία ηαζ απαζπυθδζδ».
-

ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ μνζγυκηζςκ οπδνεζζχκ.

Γζα ημ ζημπυ αοηυ, δ Τπδνεζία Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ακάπηολδξ:
-

πενζβνάθεζ ζοκμπηζηά ηδ βεκζηή, ιαηνμζημπζηή εζηυκα ηδξ πενζμπήξ ημο

Γήιμοαθθά ηαζ ημ Γήιμ ςξ Ονβακζζιυ
-

ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ηαζ ηα Νμιζηά ημο Πνυζςπα, υπμο

απαζηείηαζ, ακαθένεζ ηα βεςβναθζηά, πθδεοζιζαηά, ημζκςκζηά, μζημκμιζηά, πμθεμδμιζηά,
πενζααθθμκηζηά ηαζ ακαπηολζαηά παναηηδνζζηζηά ημο Γήιμο ηαεχξ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ηαζ
ηςκ αθθδθελανηήζεχκ ημο ιε ηδκ εονφηενδ πενζμπή, υπμο είκαζ δοκαηυκ ιε ηδ αμήεεζα
πζκάηςκ.
-

ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ηαζ ηα Νμιζηά ημο Πνυζςπα, ιέζς

ζοιπθήνςζδξ ενςηδιαημθμβίςκ πνμααίκεζ ζε εκημπζζιυ πνμαθδιάηςκ βζα ηδκ ημπζηή
ακάπηολδ ζε ηάεε εειαηζηυ ημιέα («Πενζαάθθμκ ηαζ πμζυηδηα γςήξ», «Κμζκςκζηή
Πμθζηζηή,

Τβεία,

Παζδεία,

Πμθζηζζιυξ

ηαζ

Αεθδηζζιυξ»,

«Σμπζηή

Οζημκμιία

ηαζ

Απαζπυθδζδ»), υπμο είκαζ δοκαηυκ ιε ηδ αμήεεζα πζκάηςκ.
-

ζε

ζοκενβαζία

ιε

ηζξ

οπδνεζίεξ

ημο

Γήιμο,

ιέζς

ζοιπθήνςζδξ

ενςηδιαημθμβίςκ, απμηοπχκεζ ηαζ πανμοζζάγεζ ζοκμπηζηά, υπμο είκαζ δοκαηυκ ιε ηδ
αμήεεζα πζκάηςκ.


ηδκ μνβακςηζηή δμιή ηαζ ηα ζοζηήιαηα θεζημονβίαξ



ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ



ηζξ ζοκενβαζίεξ
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δζαδζηαζίεξ, ζοζηήιαηα ηαζ πνυηοπα πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ δθεηηνμκζηή



δζαηοαένκδζδ


ηδκ ηηζνζαηή οπμδμιή ηαζ ημκ ηεπκζηυ ελμπθζζιυ



μζημκμιζηά ζημζπεία ηαζ πενζμοζία.

-

ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ηαζ ηα Νμιζηά ημο Πνυζςπα, ιέζς

ζοιπθήνςζδξ ενςηδιαημθμβίςκ, βζα ημοξ ακςηένς ακαθενυιεκμοξ πνμααίκεζ ζε
εκημπζζιυ πνμαθδιάηςκ βζα ηδκ εζςηενζηή ακάπηολδ ημο Γήιμο. εζνά πζκάηςκ
δζεοημθφκμοκ ηδ ζοκμπηζηή ηαζ πενζεηηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ζημζπεζχκ πμο απαζημφκηαζ.
Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο
πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ ( ζε ιία SWOT ακάθοζδ).
Σα ηνίζζια γδηήιαηα ακάπηολδξ (ημπζηά ηαζ εζςηενζηά), ηα μπμία είκαζ ζηυπζιμ κα

-

ακηζιεηςπζζημφκ απυ ημΓήιμ ιεζμπνυεεζια, ζενανπδιέκα ηαηά ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ.
Σα ιεζμκεηηήιαηα ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ςξ πνμξ ηα

-

ηνίζζια γδηήιαηα, ηζξ ακάβηεξ ηςκ πμθζηχκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ εηηζιχιεκδ γήηδζδ βζα
ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ ζε επίπεδμ Γήιμο.
Σζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηζξ οθζζηάιεκεξ αδοκαιίεξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ

-

Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο, ζε ζπέζδ α) ιε ηζξ θεζημονβίεξ πμο επζηεθμφκ, ημ ακενχπζκμ
δοκαιζηυ, ηδκ οθζημηεπκζηή ημοξ οπμδμιή, ηδκ πμζυηδηα ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ,
ηαζ α) ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο.
Σζξ εοηαζνίεξ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ (υπςξ εεζιζηυ

-

πθαίζζμ, εεκζηέξ ηαζ εονςπασηέξ πμθζηζηέξ ηαζ πνδιαημδμηήζεζξ).
Βήκα 3: Καζνξηζκόο ηνπ Οξάκαηνο θαη ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ-Καηάξηηζε
ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ
ημπμί ημο αήιαημξ είκαζ:
-

δ δζαηφπςζδ ημο μνάιαημξ

-

δ δζαηφπςζδ ηςκ ηαηεοεοκηδνίςκ πμθζηζηχκ επζθμβχκ ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ βζα
ηδκ επυιεκδ πενίμδμ

-

δ επζθμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο εα αημθμοεήζεζ μ Γήιμξ

-

μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ Μέηνςκ (Ακαπηολζαηέξ Πνμηεναζυηδηεξ) ηαζ ηςκ ηυπςκ,
ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ εα δζανενςεεί ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια, θαιαάκμκηαξ
οπυρδ ηζξ εεκζηέξ (ημιεαηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ) ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ.
(Οη ελέξγεηεο απηέο εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνύ θαη
Αλάπηπμεο θαη ηελ νκάδα έξγνπ,εθόζνλ πθίζηαηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή).

Ζ ζηναηδβζηή ημο Γήιμο μνβακχκεηαζ ζε ηέζζενζξ άλμκεξ:
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Άμνλαο 1νο«Πενζαάθθμκ ηαζ πμζυηδηα γςήξ»
Άμνλαο 2νο«Κμζκςκζηή Πμθζηζηή, Τβεία, Παζδεία, Πμθζηζζιυξ ηαζ Αεθδηζζιυξ»,
Άμνλαο 3νο«Σμπζηή Οζημκμιία ηαζ Απαζπυθδζδ»
Άμνλαο 4νο

«Βεθηίςζδ Γζμζηδηζηήξ Ηηακυηδηαξ ηαζ ηδξ Οζημκμιζηήξ Καηάζηαζδξ ημο

Γήιμο»
Απυ ημοξ ηνεζξ αοημφξ άλμκεξ μζ ηνεζξ πνχημζ αθμνμφκ ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ
ημο Γήιμο ηαζ ζοκεπχξ ακηζζημζπμφκ ζημ Δλςηενζηυ ημο Πενζαάθθμκ, μ δε 4μξ
ακηζζημζπεί ζημ Δζςηενζηυ Πενζαάθθμκ, ήημζ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ημο Γήιμο.
βζα ηάεε έκακ απυ ημοξ μπμίμοξ ελεζδζηεφμκηαζ Μέηνα ηαζ ηυπμζ.
Οζ ηαεμνζζεείζεξ Ακαπηολζαηέξ πνμηεναζυηδηεξ ημο Γήιμο εα απμηεθμφκ βεκζηέξ
ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ πμο εα ηαεμδδβμφκ ηαζ πνμζακαημθίγμοκ ηζξ
εζδζηυηενεξ απμθάζεζξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαηά ηδκ επζθμβή ηςκ δνάζεςκ.
Βήκα 4: πλεξγαζία κε όκνξνπο Γήκνπο θαη ηελ Πεξηθέξεηα
ημπυξ ημο αήιαημξ είκαζ δ δζαζθάθζζδ ημο ζοκημκζζιμφ ηςκ δνάζεςκ οπενημπζηήξ
ακάπηολδξ ηαζ δ πνμχεδζδ ηοπυκ δζαδδιμηζηχκ ηαζ δζαααειζδζηχκ ζοκενβαζζχκ
(Πενζθένεζαξ-Γήιμο).
Σμ αήια αοηυ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ζημπεφεζ επίζδξ ζηδκ ακααάειζζδ ημο επζπέδμο
ζοκενβαζίαξ ημο Γήιμο ιε υιμνμοξ Γήιμοξ βζα ηδ ζοκημκζζιέκδ πνμχεδζδ ηδξ
οπενημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδκ απυ ημζκμφ πανμπή οπδνεζζχκ ή ηδκ οθμπμίδζδ
δνάζεςκ ηαζ ζοιθςκζχκ.
Δπζπνυζεεηα, ημ αήια ζημπεφεζ ζηδ ζοκενβαζία ημο Γήιμο ιε ηδκ Πενζθένεζα, χζηε κα
ζοκημκζζημφκ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ημπζηή ηαζ πενζθενεζαηή ακάπηολδ.
Βήκα 5: Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ θαη Γηαδηθαζίεο Γηαβνύιεπζεο
Σμ αήια πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ εκένβεζεξ :
-

Έβηνζζδ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ ιεηά απυ εζζήβδζδ

ηδξ Δηηεθεζηζηήξ Δπζηνμπήξ
-

Πανμοζίαζδ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο ζηδ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ

-

Πανμοζίαζδ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο ιέζς ηςκ δζαεέζζιςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ

δζαδζηαζζχκ επζημζκςκίαξ
-

Γζμνβάκςζδ δδιυζζςκ εηδδθχζεςκ-Γζααμφθεοζδ

-

φκμρδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ δζααμφθεοζδξ ηαζ εκδιένςζδ ηδξ

Δηηεθεζηζηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ
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Δθυζμκ ηνίκεηαζ απαναίηδημ απυ ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή, ιε αάζδ ηα

-

ζοιπενάζιαηα ηδξ δζααμφθεοζδξ, ακαεεςνμφκηαζ ζδιείαημο ηναηδβζημφ πεδίμο.
Γζα ηδ δζαδζηαζία δζααμφθεοζδξ πνμαθέπεηαζ δ έηδμζδ ζπεηζημφ μδδβμφ απυ ηδκ ΔΔΣΑΑ
Α.Δ.
Βήκα 6: Καηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ
Με ζημπυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο Γήιμο, ζημ αήια αοηυ, ηαηανηίγεηαζ ημ
Δπζπεζνδζζαηυ πέδζμ βζα ηδκ επίηεολδ ηάεε ηυπμο ημο ηναηδβζημφ πεδίμο.
Ζ ακάθοζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ πενζθαιαάκεζ
(α) Άμνλεο, Μέηξα, ηφρνπο, υπςξ έπμοκ

ηαηανηζζηεί ζηδ θάζδ ηαηάνηζζδξ ημο

ηναηδβζημφ πεδίμο, ηαζ
(α) Γξάζεηο πμο ελεζδζηεφμοκ ηαζ επζιενίγμοκ ηδ ζηναηδβζηή ημο Γήιμο. Σμ
Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηαηανηίγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ
Ακάπηολδξ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Τπδνεζία πμο είκαζ ανιυδζα βζα ημ Μέηνμ ηαζ ημηυπμ.
Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ηυπςκ ημο ηάεε Μέηνμο ζπεδζάγεηαζ ζεζνά Γνάζεςκ.
Γζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ πεδίμο απαζημφκηαζ μζ ελήξ εκένβεζεξ:
1. Δλεζδίηεοζδ ηςκ Μέηνςκ ηαζ ηςκ ηυπςκ ζε Γνάζεζξ
2. οκμπηζηή πενζβναθή ημο ζπεδίμο δνάζδξ βζα ηάεε ανιυδζα οπδνεζία
Σμ Δπζπεζνδζζαηυ πέδζμ ακαθένεηαζ ζε
(α) Γξάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο (ζπλεπψο Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηνπο Άμνλεο 1 έσο 3)
(β) Γξάζεηο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο (άμνλαο 4)
Βήκα 7: Σεηξαεηήο (νπζηαζηηθά ηξηεηήο) Πξνγξακκαηηζκόο ησλ Γξάζεσλ.
Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
ημπμί ημο αήιαημξ είκαζ μζ:
-

Ηενάνπδζδ & πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ δνάζεςκ: δζάνηεζα ηαζ πνμκμδζάβναιια,

ανιυδζα οπδνεζία, θμνείξ οθμπμίδζδξ ηαζ πςνμεέηδζδ, πνμηεναζυηδηα, πνμζδζμνζζιυξ
ηςκ ακαβηαίςκ ακενχπζκςκ ηαζ οθζηχκ πυνςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημοξ, εηνμέξ, ηθπ.
-

Δηηίιδζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηςκ δνάζεςκ

-

Δηηίιδζδ ηςκ εζυδςκ ηαζ ηςκ πδβχκ πνδιαημδυηδζδξ

-

Καηακμιή ηςκ εζυδςκ ζηα έηδ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ δαπακχκ ηςκ δνάζεςκ

Ο ηνζεηήξ, ζε υ,ηζ αθμνά ημ ζοβηεηνζιέκμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια ηαζ μ μζημκμιζηυξ
πνμβναιιαηζζιυξ

πναβιαημπμζμφκηαζ

απυ

ηδκ

Τπδνεζία

Πνμβναιιαηζζιμφ

ηαζ

Ακάπηολδξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία πμο είκαζ ανιυδζα βζα ημ Μέηνμ ηαζ ημ ηυπμ.
Πνμηεζιέκμο κα απμηηδεεί δ ζοβηεκηνςηζηή εζηυκα ηςκ δνάζεςκ ημο Δπζπεζνδζζαημφ
Πνμβνάιιαημξ,

αθθά

ηαζ

δ

εζηυκα

βζα
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επζιένμοξ

ηαηακμιέξ,

δ

Τπδνεζία

Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ακάπηολδξ δδιζμονβεί ζοβηεκηνςηζημφξ πίκαηεξ ηαζ ημοξ
μιαδμπμζεί :
-

ακάθμβα ιε ηδκ οπδνεζία πμο είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ οθμπμίδζή ημοξ

-

ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημοξ (θεζημονβία, εκένβεζα, επέκδοζδ/ένβμ) (ζοκεπζγυιεκδ,
κέα)

-

ακάθμβα ιε ηδκ πνμηεναζυηδηα

-

ακάθμβα ιε ηδ πςνμεέηδζδ (ζημ ζφκμθμ ηδξ επζηνάηεζαξ ημο Γήιμο, ακά
δδιμηζηή/ημπζηή ημζκυηδηα, δζαδδιμηζηή, δζαααειζδζηή, π, ηθ.)

-

ακάθμβα ιε ημ έημξ

-

ακάθμβα ιε ηδ πδβή πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ημ έημξ

Μέζς ηςκ πνμδβμφιεκςκ μιαδμπμζήζεςκ δζεκενβμφκηαζ πμζηίθμζ έθεβπμζ ηςκ δνάζεςκ.
Σέθμξ ζοκηάζζμκηαζ μζ Υνδιαημδμηζημί Πίκαηεξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ.
Βήκα 8: Πξνζδηνξηζκόο Γεηθηώλ Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο
ημ αήια αοηυ πνμζδζμνίγμκηαζ μζ δείηηεξ ιε αάζδ ημοξ μπμίμοξ εα πναβιαημπμζείηαζ δ
παναημθμφεδζδ ηαζ δ αλζμθυβδζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ. Οη δείθηεο
παξαθνινχζεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε:
(α) Γείθηεο εηζξνψλ,
(β) Γείθηεο εθξνψλ θαη
(γ) Γείθηεο απνηειέζκαηνο.
Βήκα 9: Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο &Σειηθέο Δλέξγεηεο
Σμ αήια πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ εκένβεζεξ :
-

έβηνζζδ απυ ημ Γ ημο ηάεε Νμιζημφ Πνμζχπμο ημο Γήιμο, εκηυξ ιζαξ (1)
εαδμιάδαξ απυ ηδκ εζζήβδζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημο, ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ δνάζεςκ
ημο Δπζπεζνδζζαημφ πμο ημ αθμνμφκ.

-

μθμηθήνςζδ ημο ζπεδίμο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ απυ ηδκ Τπδνεζία
Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Ακάπηολδξ

-

οπμαμθή ημο ζπεδίμο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ απυ ηδκ Δηηεθεζηζηή
Δπζηνμπή ζημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, επζζοκάπημκηαξ ηζξ ζπεηζηέξ απμθάζεζξ ηςκ
Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο Γήιμο βζα δνάζεζξ/ ζπέδζα δνάζδξ πμο ηα αθμνμφκ.

-

έβηνζζδ ημο ζπεδίμο απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ

-

έθεβπμ βζα ηδ κμιζιυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηάνηζζδξ ημο πνμβνάιιαημξ απυ ηδκ
Απμηεκηνςιέκδ Γζμίηδζδ (Αοημηεθήξ Τπδνεζία Δπμπηείαξ ΟΣΑ), ιε οπμαμθή
ζπεηζηήξ έηεεζδξ εβηεηνζιέκδξ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ

-

δδιμζζμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ απυ ημ Γήιμ.
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Σα επυιεκα ηεθάθαζα ημο μδδβμφ πενζβνάθμοκ ακαθοηζηά ηα πνμδβμφιεκα αήιαηα ηδξ
δζαδζηαζίαξ. ηαδζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ απεζημκίγεηαζ:
1. δ αθθδθμοπία ηςκ αδιάηςκ βζα ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ εηπυκδζδ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ
ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ
2. ημ ιεεμδμθμβζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ ημο
Γήιμο.
Σμ βεκζηυ πθαίζζμ έπεζ ςξ ελήξ:

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ/ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ -> ΓΗΑΓΝΧΖ / ΑΝΑΛΤΖ -> ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ->
ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

ΥΔΓΗΟ

->

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟΤ

->

ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ Κ.ΛΠ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
Σα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ηα μπμία ζοκακηχκηαζ ηαηά ηδκ ηαηάνηζζδ ημο
πνμηεζκυιεκμο Δπζπζενδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ είκαζ:
Ζ παθαζυηδηα ηςκ επίζδιςκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ (δ πθεζμρδθία ημοξ είκαζ

1.

απυ ημ έημξ 2001)
2.

Ζ ναβδαία ηαπφηδηα ιεηααμθήξ δεζηηχκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ (θυβς ηνίζδξ)

3.

Ζ ακμιμζμβέκεζα ηςκ πενζμπχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ εζζνμχκ
4.ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ

4.1.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
Α. ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Α.1.

ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

Ζ πενζμπή ιεθέηδξ, ήημζ O ηαθθζηνάηεζμξ Γήιμξ μοθθίμο, ακήηεζ ζημ κμιυ
Έανμο. Καθφπηεζ ιζα πενζμπή 1323,72 η.πι.( ήημζ, ημ 31,21 % ηδξ ζοκμθζηήξ
έηηαζδξ ημο κμιμφ/ έηηαζδ κμιμφ 4.242 η.πι.).
Υςνμηαλζηά μ Γήιμξ εκηάζζεηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο Έανμο, ημ ιεβαθφηενμ
ηιήια ημο μπμίμ ηαζ ηαηαθαιαάκεζ. Ο κμιυξ Έανμο απμηεθεί ημ ακαημθζηυηενμ
ιένμξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Ο Γήιμξ ζοκμνεφεζ αυνεζα ιε ημ
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Γήιμ Γζδοιμηείπμο, κυηζα ιε ημ Γήιμ Αθελακδνμφπμθδξ, ακαημθζηά, ιε ζφκμνμ
ημκ πμηαιυ Έανμ, πςνίγεηαζ απυ ηδκ Σμονηία, εκχ ζηα δοηζηά ζοκμνεφεζ ιε ηδ
Βμοθβανία, ζοκζζηχκηαξ έηζζ έκα απυ ηα εθάπζζηα (ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ πενζαίμοξ
Γήιμοξ ημο Έανμο) παναδείβιαηα Γήιςκ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ – πζεακχξ
ιμκαδζηά- πμο ζοκμνεφμοκ υπζ ιε ιία, αθθά ιε δφμ πχνεξ.
Ο Γήιμξ πνμέηορε ημ 2010 απυ ημ Νυιμ Καθθζηνάηδ (Ν.3582/2010), μ μπμίμξ
ακηζηαηέζηδζε ημ κυιμ Ν.2539/97 ¨Καπμδίζηνζα¨). Απανηίγεηαζ απυ ηνεζξ πνχδκ
Γήιμοξ, απυ Βμννά πνμξ κυημ ημ Γήιμ Ονθέα, ημ Γήιμ μοθθίμο ηαζ ημ Γήιμ
Σοπενμφ, ζήιενα Γδιμηζηέξ Δκυηδηεξ. Ανζειεί ζοκμθζηά

17 Κμζκυηδηεξ, απυ ηζξ

μπμίεξ μζ 7 ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα Ονθέα, μζ 5 ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα μοθθίμο ηαζ
μζ 5 ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα Σοπενμφ. Ο δήιμξ εδνεφεζ ζημ μοθθί, ημ μπμίμ
ανίζηεηαζ αμνεζμακαημθζηά ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ζε απυζηαζδ πενίπμο 65 πι.
ηαζ είκαζ πηζζιέκμ ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο Πνμθήηδ Ζθία, εκυξ απυ ηα
ηεθεοηαία ορχιαηα ηδξ Ρμδυπδξ.
Α.2.ΦΤΗΚΑ - ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
Α.2.1. ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
Ο Νμιυξ, εηηείκεηαζ, ζε Βυνεζμ Γεςβναθζηυ πθάημξ, ιεηαλφ ηςκ πανάθθδθςκ
0

40 28‟ ηαζ 41045‟ ηαζ ζε Ακαημθζηυ Γεςβναθζηυ Μήημξ ιεηαλφ ηςκ Μεζδιανζκχκ
25037‟ ηαζ 26038‟ .
Ακαημθζηά μ πμηαιυξ Έανμξ ζοκζζηά ημ υνζμ ιε ηδκ Βμοθβανία ζε ιήημξ 15 πι.
ηαζ ιε ηδκ Σμονηία ζε ιήημξ 203 πι. Πνμξ Βμννά ηαζ ζηα Γοηζηά μ Νμιυξ 'Έανμο
ζοκμνεφεζ ιε ηδκ Βμοθβανία, δδιζμονβχκηαξ ιζα εζζέπμοζα ζθήκα εκχ κμηζυηενα
ζοκμνεφεζ ιε ημκ Νμιυ Ρμδυπδξ. ηα Νυηζα ανέπεηαζ απυ ημ Θναηζηυ Πέθαβμξ.
Ο Νμιυξ ηαηαθαιαάκεζ ημ ακαημθζηυ ιένμξ ηδξ εθθδκζηήξ Γοηζηήξ Θνάηδξ,
ηδξ μπμίαξ ηαθφπηεζ ημ 42,7% ημο πθδεοζιμφ ηδξ ηαζ ημ 48,5% ηδξ έηηαζήξ ηδξ (μ
κμιυξ είκαζ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ζηδ πχνα, ηαεχξ είκαζ μ 6μξ ηαηά ζεζνά
ιεβέεμοξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα).
Σμ Γοηζηυ ηιήια ημο Νμιμφ ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ηζξ ακαημθζηέξ οπχνεζεξ ηδξ
Ρμδυπδξ ιε ζπζζημθζεζηά ςξ επί ημ πθείζημκ πεηνχιαηα. ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ
ημο ηαθφπηεηαζ απυ ποηκά δαζφξ αεθακζδζάξ , μλζάξ ηαζ Πεφηδξ. Σμ Βυνεζμ ηαζ ημ
Ακαημθζηυ ηιήια απμηεθείηαζ απυ ηζ ημζθάδα ημο 'Έανμο ηαζ ημο παναπυηαιμο ημο
'Ανδα .Ζ ημζθάδα αοηή ήηακ ηαζ είκαζ δ θοζζηή μδυξ επζημζκςκίαξ ηςκ εναηζηχκ
παναθίςκ ιε ηζξ ιεβάθεξ πεδζάδεξ ημο εζςηενζημφ ηδξ Θνάηδξ.
Πνςηεφμοζα ημο Νμιμφ Έανμο είκαζ δ Αθελακδνμφπμθδ δ μπμία απμηεθεί ηαζ
ημ ζπμοδαζυηενμ ζοβημζκςκζαηυ ηυιαμ υθδξ ηδξ Θνάηδξ πάνδ ζημ αενμδνυιζμ
ηαζ ημ θζιάκζ ηδξ.
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Με ηδ κέα δζμζηδηζηή δζάνενςζδ μ Νμιυξ απμηεθείηαζ απυ 5 Καθθζηνάηεζμοξ
Γήιμοξ, ήημζ ημοξ:Αθελακδνμφπμθδξ, μοθθίμο, Γζδοιμηείπμο, Ονεζηζάδαξ, ηαζ
αιμενάηδξ. Ζ αιμενάηδ είκαζ ημ ιμκαδζηυ κδζί ηδξ Θνάηδξ, πμο απμηεθεί ηαζ
λεπςνζζηυ Γήιμ.
Σμ ηθίια ημο Νμιμφ είκαζ δπεζνςηζηυ ιε ροπνμφξ πεζιχκεξ ηαζ γεζηά
ηαθμηαίνζα .Πζμ ιαθαηυξ είκαζ μ πεζιχκαξ ζηα πανάθζα ημο Νμιμφ ηαζ ζηδκ Νυηζα
πθεονά ηδξ αιμενάηδξ.
Ζ μνμζεζνά ηδξ Ρμδυπδξ πμο ηαηαθήβεζ ζημκ Νμιυ Έανμο, υπμο
ζοκανπάγμοκ ηα

ημπία ορδθμφ θοζζημφ ηάθθμοξ, μζ ιεβάθεξ πεδζάδεξ ,ηα

πμηάιζα ηαζ μζ παναθίεξ, ηα βμδηεοηζηά ηαηάθμζπα ημο πανεθευκημξ παναδμζζαημί
μζηζζιμί, ιμκαζηήνζα ηαζ ηάζηνα ,δ γςή ηαζ ηα έεζια ημο θαμφ ημο Έανμο,
εβηαηαζηδιέκμζ εδχ ηάης ηζξ πακάνπαζεξ επμπέξ δίκμοκ λεπςνζζηυ εκδζαθένμκ
ζηδκ πενζμπή έζης αλίγεζ μ ηαεέκαξ κα ηδκ επζζηεθεεί ηαζ κα ηδ βκςνίζεζ.
Α.2.2. ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ
Χξ πνμξ ηδκ Γεσκνξθνινγία, δ πενζμπή παναηηδνίγεηαζ απυ μιαθυ πεδζκυ ή ήπζμ
θμθχδεξ ακάβθοθμ ιε θίβα ηεκηνζηά νέιαηα πμο εηαάθθμοκ ζημκ πμηαιυ Έανμ ζημ
ακαημθζηυ ιζζυ ηδξ πενζμπήξ ηαζ πμζηίθμ ακάβθοθμ ιε έκημκα ορμιεηνζηέξ δζαθμνέξ
ζηδ δοηζηή, μνεζκή ηαζ διζμνεζκή πενζμπή ημο Γήιμο.
H πεηνμβναθζηή δζαιυνθςζδ ηδξ πενζμπήξ πνμκμθμβείηαζ ηαηά ηδκ Σνζημβεκή
βεςθμβζηή πενίμδμ ςξ ηιήια ηδξ κμηζμακαημθζηήξ Ρμδυπδξ.
Ζ πενζμπή ιεθέηδξ δζαηνίκεηαζ ζε 3 δζαθμνεηζηέξ γχκεξ:
Ζ νξεηλή δψλε ηδξ Γαδζάξ - Λοηυθδξ,, υπμο ηονζανπμφκ ηα δάζδ ιε πθμφζζα
αθάζηδζδ ηαζ πακίδα, ιέζα ζηδκ μπμία μ βκςζηυξ αζυημπμξ «Γαδζάξ-Λεοηίιδξ»
ηαηαθαιαάκεζ ιζα έηηαζδ 72.000 ζηνειιάηςκ.
Ζ εκηνξεηλή θαη πεδηλή δψλε ηδξ πενζμπήξ, υπμο επζηναημφκ μζ λδνζηέξ
ηαθθζένβεζεξ.
Ζ παξαπνηάκηα (ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο) ηαζ πεδηλή πεξηνρή, δ
μπμία ηαηαθήβεζ ζημ Θναηζηυ πέθαβμξ ηαζ ειπενζέπεζ ημκ επίζδξ βκςζηυ,
πνμζηαηεουιεκμ απυ ηδ ζοκεήηδ RAMSAR, οβνμαζυημπμ «ημ Γέθηα ημο
Έανμο» ηαεχξ ηαζ ηζξ εενιαθζζηζηέξ πδβέξ Λμοηνμφ – Ανίζηδκμο Φοθαηημφ.
Σα ορυιεηνα ηςκ μζηζζιχκ είκαζ
Γεκηηηθή

Τςόκεηξν (Μ)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΡΦΔΑ
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Γ.Κ..Λααάνςκ
Σ.Κ. Αιμνίμο
Σ.Κ.Κονζαηήξ
Σ.Κ.Μάκδναξ
Σ.Κ.Μαονμηηθδζίμο
Γ.Γ.Μζηνμφ Γενείμο
Σ.Κ.Πνςημηηθδζίμο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΤΦΛΗΟΤ
Γ.Κ.μοθθίμο
Σ.Κ.Γαδζάξ
Σ.Κ.Κμνκμθςθεάξ
Σ.Κ.Λαβοκχκ
Σ.Κ.Λοηυθςημξ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΤΥΔΡΟΤ
Γ.Κ.Σοπενμφ
Σ.Κ.Λεοηίιιδξ
Σ.Κ.Λφναξ
Σ.Κ.Πνμααηχκμξ
Σ.Κ.Φοθαηημφ

20
30
70
25
232
366
46
81
97
104
31
15
18
43
40
150
20
27
20

Οξενγξαθηθή – ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε:

Σμ ακάβθοθμ ηδξ πενζμπήξ είκαζ

πθμφζζμ, πανυηζ δεκ ειθακίγμκηαζ ορμιεηνζηέξ δζαθμνέξ, ζπδιαηίγμκηαξ ημζθάδεξ
πμο ηαηαθήβμοκ ζηδκ ημζθάδα ημο πμηαιμφ Έανμο, ή ιζηνυηενεξ ημζθάδεξ ιε
ηαηεφεοκζδ απυ Ακαημθή ζε Γφζδ, ζηζξ μπμίεξ αζηείηαζ ηαζ δ βεςνβία.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπίν ηεο πεξηνρήο: Ζ εκαθθαβή ημο ιμνθμακάβθοθμο ιε ηδκ
φπανλδ ηςκ θυθςκ ηαζ ηςκ παιδθχκ αμοκχκ, μζ ιζηνέξ, ακμζηηέξ ή ηθεζζηέξ
ημζθάδεξ, ηα νέιαηα ηαζ δ εκαθθαβή ηθίζεςκ ηαζ εηεέζεςκ.
Γεσινγηθέο θαη πεηξνγξαθηθέο ζπλζήθεο
Λείπμοκ ηα ακαθοηζηά βεςθμβζηά ζημζπεία, ηαεχξ ηα ακηίζημζπα Φφθθα δεκ
δζαηίεεκηαζ απυ ημ ΗΓΜΔ. Σα ζημζπεία πνμήθεακ απυ ημ Γεκζηυ Γεςθμβζηυ Υάνηδ ηδξ
Δθθάδαξ, ηθίιαηαξ 1: 500.000 (φκηαλδ Η.Μπμνκυαα, Θ.Ρμκημβζάκκδ-Σζζαιπάμο,
α΄έηδμζδ, ΗΓΜΔ).
ηδ βεςθμβζηή ηαζ ζηνςιαημβναθζηή δμιή ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ζοιιεηέπμοκ
ηονίςξ ζπδιαηζζιμί ηδξ Ζςηαίκμο-Οθζβμηαίκμο (ζημ ιέζμκ ηαζ ακαημθζηά – κυηζα) ηαζ
ζοβηεηνζιέκα δθαζζηεζαηά πεηνχιαηα, υλζκα έςξ μοδέηενα πμο πενζθαιαάκμοκ:
-

Ρουθζεμοξ, Ρομδαηίηεξ,,Γαηίηεξ,,Ακδεζίηεξ, Σναπεζακδεζίηεξ ηαζ Σναπείηεξ

Αημθμοεμφκ ζε έηηαζδ Μεηαιμνθςιέκα πεηνχιαηα (Μάγεξ Ρμδυπδξ,
εναμιαηεδμιζηή, ηονίςξ ζηα ΒΓ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ) ιε:
-

Αιθζαμθίηεξ, Γκεφζζμοξ, πζζηυθζεμοξ ιε εκζηνχζεζξ ιανιάνςκ ηαζ Πονζβεκή

Πεηνχιαηα (Πθμοηχκζα, δζάζπανηα ζε ιεβάθεξ εηηάζεζξ) ιε:
-

Γζααάζεξ

-

Παθαζμγςζημφξ ζενπεκηζκίηεξ
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Σδ βεςθμβζηή ηαζ ζηνςιαημβναθζηή δμιή ηδξ πενζμπήξ ζοιπθδνχκμοκ:
-

Μεηαηεηημκζηά ηαζ Βναδοηεηημκζηά ζγήιαηα, ηονίςξ ηαηά ιήημξ ηδξ δοηζηήξ

ημίηδξ ημο Έανμο απυ : ζπδιαηζζιμφξ ηδξ Οθμηαίκμο (ζφβπνμκεξ πνμζπχζεζξ
ημζθάδςκ-πεδζάδςκ ζηα ΒΑ) , ζπδιαηζζιμφξ ηδξ Οθζβμηαίκμο (ιμθαζζζημί
ζπδιαηζζιμί: άνβζθμζ, ηνμηαθμπαβή, ραιιίηεξ, ιάνβεξ, ζηα ΒΑ ηαζ ΝΑ) ηαζ
ζπδιαηζζιμφξ ηδξ Ακςηένμο Ζςηαίκμο (αζαεζηυθζεμζ ηαζ θζβκίηεξ πμο ζπεδυκ
εκχκμκηαζ ζε επζιήηδ θςνίδα, ηαηεφεοκζδξ ΒΑ-ΝΓ).
-

Εχκδ Αλζμφ ηαζ Πενζνμδμπζηή, πμο απμηεθείηαζ απυ ζπδιαηζζιμφξ ημο

Ακχηενμο ζμοναζζημφ – Κνδηζδζημφ (ηνχιαηα Γνοιμφ-Μεθίαξ, ΝΓ)
Δδαθηθέο ζπλζήθεο
ε ζπέζδ ιε ηα απακηχιεκα πεηνχιαηα
Ζθαηζηεηαθά: Σα εδάθδ επί ηςκ δθαζζηεζαηχκ π. είκαζ αααεή ιε αιιχδδ έςξ
αιιμπδθχδδ οθή, υλζκδ ακηίδναζδ, πηςπά ζε Ca & Ma, πθμφζζα ζε Κ.
Μεηακνξθσκέλα:

Σα

πνμενπυιεκα

απυ

απμζάενςζδ

ιεηαιμνθςιέκςκ

πεηνςιάηςκ έπμοκ ζε αδζαηάναηηεξ ηαηαζηάζεζξ ιεβάθμ αάεμξ (πένακ ημο 1ι.) ιε
ηαθέξ θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ. Ζ οθή ημοξ είκαζ ζθομπδθχδδξ, ιέπνζ πδθχδδξ (απυ
απμζάενςζδ ιανιανοβζαηχκ ζπζζηυθζεςκ) ή απυ πδθμαιιχδδξ έςξ αιιχδδξ
(απυ απμζάενςζδ βκεοζίςκ) ιε ακηίδναζδ απυ υλζκδ έςξ πμθφ υλζκδ ηαζ πηςπά ή
ιέηνζα πηςπά ζε αάζεζξ Ca, Ma ηαζ Κ. ε εοκμσηέξ ζοκεήηεξ οβναζίαξ εεςνμφκηαζ
απυ ηα πθέμκ αλζυθμβα βζα ηα εδάθδ ηδξ Δθθδκζηήξ Γαζμπμκίαξ.
Ππξηγελή: Γίκμοκ εδάθδ ιε ανβζθχδδ έςξ ανβζθμπδθχδδ οθή, ιε υλζκδ
ακηίδναζδ ηαζ είκαζ εθμδζαζιέκα ιε αάζεζξ ηονίςξ Mg. Δδάθδ επάκς ζε πενζδμηίηεξ
παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία ιζηνμφ ανζειμφ εζδχκ, θυβς ηςκ ιεβάθςκ
πμζμηήηςκ Mg, Al, ημλζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ Cr, Ni, Mn ηαζ παιδθχκ πμζμηήηςκ Ca,
N, P & Κ. ηδκ Δθθάδα ζε ηέημζα δαζζηά εδάθδ ανίζημοιε ζδιακηζηά δάζδ Σναπείαξ,
Μαφνδξ ηαζ Υαθεπίμο Πεφηδξ.
Ηδεκαηνγελή: Οζ ηνζημβεκείξ απμεέζεζξ ηαζ πνμζπχζεζξ δίκμοκ αλζυθμβα βεςνβζηά
ηαζ δαζζηά εδάθδ. Οζ πονζηζηέξ απμεέζεζξ δίκμοκ ανβζθμπδθχδδ έςξ ανβζθχδδ
εδάθδ, ιε υλζκδ αηκίδναζδ ηαζ ιέηναζ εθμδζαζιέκα έςξ πηςπά ζε αάζεζξ Ca, Mg ηαζ
Κ. Σα εδάθδ ζε αζαεζημφπα ζγήιαηα έπμοκ ηδκ ίδζα οθή ιε ηα πνμδβμφιεκα, αθθά
είκαζ αθηαθζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ πμθφ πθμφζζα ζε αάζεζξ Ca.
Γενικά: Τα εδάφθ τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι αβακι, ζωσ μζτρια βακιά, καλά
αεριηόμενα, με καλι διαπερατότθτα και μικρι ζωσ μζτρια γονιμότθτα. Τα βακφτερα και
γονιμότερα εδάφθ παρουςιάηονται κυρίωσ επάνω ςε μεταμορφωμζνα και ιηθματογενι
πετρώματα.
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Α.2.3.ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ε ακηζζημζπία ιε ηδ βεςιμνθμθμβία, ημ θπζηθφ πεξηβάιινλ παναηηδνίγεηαζ απυ
ηδκ εονφηενδ ηονζανπία ηςκ δαζχκ ζημ δοηζηυ ηιήια ημο δήιμο ηαζ ημο πμηαιμφ
Έανμο ζημ ακαημθζηυ ημο ηιήια. Έηζζ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια παναηηδνίγεηαζ απυ
ηδκ πανμοζία δφμ εηηεηαιέκςκ δαζζηχκ ζοιπθεβιάηςκ, ήημζ ημο Γδιυζζμο
Γάζμοξ Γενείμο-Γαδζάξ-Αζζφιδξ, ημο μπμίμο αεααίςξ ημ ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ
ακήηεζ ζημ ζδιενζκυ Γήιμ μοθθίμο. ηαζ ημο Γδιυζζμο Γάζμοξ Γαδζάξ-Λεοηίιδξμοθθίμο, ηιήια ημο μπμίμο απμηεθεί μ ηδνοβιέκμξ αζυημπμξ - Δεκζηυ Πάνημ ημο
δάζμοξ Γαδζάξ-Λεοηίιδξ-μοθθίμο. ε υθεξ αοηέξ ηζξ εηηάζεζξ πενζθαιαάκμκηαζ
πενζμπέξ ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθθμοξ.
Σα δάζδ αοηά ηαθφπημκημοκ ηζξ κμηζμακαημθζηέξ θμθχδεζξ απμθήλεζξ ημο
μνεζκμφ υβημο ηδξ Ρμδυπδξ. Σιήια ηδξ πενζμπήξ ακαηδνφπεδηε πνμζηαηεουιεκδ
ημ 1980 ηαζ πενζθαιαάκεζ δφμ γχκεξ αοζηδνήξ πνμζηαζίαξ, έηηαζδξ 72,9 η.πι.
ηαεχξ ηαζ ιζα πενζθενεζαηή γχκδ βφνς απυ αοηήκ έηηαζδξ 357η.πι. Σμ 2003
ζδνφεδηε μ θμνέαξ δζαπείνζζδξ ημο Δεκζημφ Πάνημο Γαδζάξ-Λεοηίιδξ-μοθθίμο.

(Α) Ζ
Αζζφιδξ,

ζοκμθζηή

πενζθένεζαξ

έηηαζδ

ημο

Γαζανπείςκ

Γδιμζίμο

δάζμοξ

Αθελακδνμοπυθεςξ

Γενείμο – Γαδζάξ ηαζ

μοθθίμο

Ν.

„Δανμο, ιεηά απυ ηδκ κέα ζφκηαλδ ημο δαζμπμκζημφ πάνηδ αθθά ηαζ ηδκ
αηνζαέζηαηδ

ειααδμιέηνδζδ,

ακένπεηαζ

ζε

31700,17

εηηάνζα

δ

μπμία

ηαηακέιεηαζ ςξ ελήξ:
Δδαθνπνληθή κνξθή

Έ θ η α ζ ε Ζα

Πνζνζηφ %

Γαζμζηεπήξ έηηαζδ

25005,71

78,9%

Μενζηχξ δαζμζηεπήξ έηηαζδ

2607,19

8,2%

Γεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ

1341,97

4,2%

Γοικέξ εηηάζεζξ

2601,54

8,2%

Άβμκα, μζηζζιμί

143,76

0,5%

ΤΝΟΛΟ

31700,17

100,00%

Η ςυγκρότηςη Διαχειριςτικών Κλάςεων έχει ωσ εξήσ:
α) Iε Γηαρεηξηζηηθή θιάζε κηθηνχ δάζνπο νμπάο – δξπφο.
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Δδαθνπνληθή κνξθή

Έ θ η α ζ ε Ζα

Πνζνζηφ %

Γαζμζηεπήξ έηηαζδ

5227,32

91,4%

Μενζηχξ δαζμζηεπήξ έηηαζδ

211,33

3,7%

Γεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ

6,01

0,1%

Γοικέξ εηηάζεζξ

263,03

4,6%

Άβμκα, μζηζζιμί

9,87

0,2%

ΤΝΟΛΟ

5717,56

100,00%

β) IIε Γηαρεηξηζηηθή θιάζε δξπφο ζε αλαγσγή.
Δδαθνπνληθή κνξθή
Έ θ η α ζ ε Ζα

Πνζνζηφ %

Γαζμζηεπήξ έηηαζδ

12839,06

73,0%

Μενζηχξ δαζμζηεπήξ έηηαζδ

1852,96

10,5%

Γεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ

1239,95

7,0%

Γοικέξ εηηάζεζξ

1560,91

8,9%

Άβμκα, μζηζζιμί

107,81

0,6

ΤΝΟΛΟ

17600,69

100,0%

Γ) ΗΗΗε δηαρεηξ.θιάζε κηθηνχ δάζνπο δξπφο – θσλνθφξσλ.
Δδαθνπνληθή κνξθή
Έ θ η α ζ ε Ζα

Πνζνζηφ %

Γαζμζηεπήξ έηηαζδ

6772,28

82,7%

Μενζηχξ δαζμζηεπήξ έηηαζδ

533,36

6,5%

Γεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ

96,01

1,2%

Γοικέξ εηηάζεζξ

763,01

9,3%

Άβμκα, μζηζζιμί

25,96

0,3%

ΤΝΟΛΟ

8190,92

100,00%

δ) IVε Γηαρεηξηζηηθή θιάζε ακηγνχο νμπάο.
Δδαθνπνληθή κνξθή
Έ θ η α ζ ε Ζα

Πνζνζηφ %

Γαζμζηεπήξ έηηαζδ

167,05

87,3%

Μενζηχξ δαζμζηεπήξ έηηαζδ

9,54

5,0%

Γεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ

0,0

0,0%

Γοικέξ εηηάζεζξ

14,59

7,6%

Άβμκα, μζηζζιμί

0,12

0,1%

ΤΝΟΛΟ

191,30

100,00%

Απυ ηδκ έηηαζδ αοηή ηα 28.098,75 εηηάνζα ακήημοκ ζημ Γήιμ μοθθίμο (πμζμζηυ
88,64%)
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(Β) Απυ ηδκ άθθδ, ημ Γεκφζην Γάζνο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ εηηείκεηαζ
ζηζξ πθαβζέξ ηςκ κυηζςκ ηαζ κμηζμακαημθζηχκ απμθήλεςκ ημο μνεζκμφ υβημο ηδξ
Ρμδυπδξ. Ζ βεςβναθζηή ημο εέζδ μνίγεηαζ απυ ηζξ παναθθήθμοξ :
40μ 58‟ έςξ 04μ

Βμνείμο Γεςβναθζημφ Πθάημοξ :
15‟
Γεςβναθζηυ Μήημξ ακαημθζηά ημο Μεζδιανζκμφ Αεδκχκ :

02μ 19‟ έςξ 02μ

36‟
Σμ Γδιυζζμ Γάζμξ Γαδζάξ - Λεοηίιδξ - μοθθίμο ηαηαθαιαάκεζ ηζξ
κμηζμακαημθζηέξ απμθήλεζξ ημο μνεζκμφ υβημο ηδξ Ρμδυπδξ ιε επζηναημφζεξ
εηεέζεζξ ηονίςξ Α-ΒΑ ηαζ Ν-ΝΓ ηαζ ηθίζεζξ μζ μπμίεξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0-65%,
υπςξ απμηοπχκμκηαζ ζημοξ Υάνηεξ Δηεέζεςκ ηαζ Κθίζεςκ πμο επζζοκάπημκηαζ
ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. Σα υνζά ημο μνίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ :
Σν Γεκφζην Γάζνο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ έρεη έθηαζε 36035,01 Ha δ
μπμία ηαηά ιμνθή εηιεηάθθεοζδξ ηαζ δαζμπμκζημφ είδμοξ ηαηακέιεηαζ ςξ ελήξ :
1.

Γαζνζθεπήο έθηαζε, 19510,68 Ha

1.α.

Γάζνο Σξαρείαο Πεύθεο, 6195,45 Ha

1.β.

Γάζνο Μαύξεο Πεύθεο, 123,14 Ha

1.γ.

Γάζνο Γξπόο, 6876,10 Ha

1.δ.

Μηθηό Γάζνο Πεύθεο - Γξπόο, 5132,78 Ha

1.ε.

Πξόζθαηεο αλαδαζώζεηο, 23,45 Ha

1.ζη.

Παξαπνηάκηα βιάζηεζε, 113,87 Ha

1.δ.

Αείθπιια - Πιαηύθπιια, 643,33 Ha

1.ε.

Πξόζθαηα θακέλεο εθηάζεηο, 53,62 Ha

1.ζ.

Αείθπιια – Πιαηύθπιια κε γιπζηξνθνπκαξηά, 348,95 Ha

2.

Μεξηθώο δαζνζθεπείο εθηάζεηο, 5404,80 Ha

3.

Αγξνί - Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, 7841,66 Ha

4.

Άγνλα - Γπκλά, αληηππξηθέο δώλεο, 2965,70 Ha

5.

Λνηπά (νηθηζκνί, ηακηεπηήξεο - θξάγκαηα) 312,17 Ha

Υισξίδα
Ζ πενζμπή πανμοζζάγεζ ιζα πθμφζζα πθςνίδα ιε είδδ ηυζμ απυ ηδ Μεζμβεζαηή υζμ
ηαζ απυ ηδκ πανα-ιεζμβεζαηή γχκδ. φιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή ηαζ ηδκ ΑκαημθζηήΜεζμβεζαηή ηαλζκυιδζδ αθάζηδζδξ, ηονζανπμφκ μζ θοθθμαυθεξ αεθακζδζέξ ηαζ μζ
μλζέξ.
Παλίδα
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Ζ πενζμπή έπεζ ιζα πμθφ ζδιακηζηή αζμ-βεςβναθζηή εέζδ, υζμκ αθμνά ζηδκ
πακίδα. Πμθθά είδδ γχςκ εκδδιζηχκ (ηαεανά Δονςπασηά ή αηυιδ ηαζ
Δονςπασηά-Αζζαηζηά) γμοκ εδχ. Σμ βεβμκυξ υηζ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ πμθθμί απυ
ημοξ αζυημπμοξ έπμοκ δζαηδνδεεί ακέββζπημζ έςξ ζήιενα, ηαεζζηά ηδ αζμ-πμζηζθία
ηδξ πενζμπήξ ιμκαδζηή, ακ ηδ ζοβηνίκμοιε ιε άθθεξ εθθδκζηέξ ή εονςπασηέξ
πενζμπέξ.
ε υηζ, αθμνά ηδκ αζζεδηζηή , ημ ηφνζμ βκχνζζια ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ
εκαθθαβή ηςκ πανέανζςκ ημπίςκ ζηα μπμία ηονζανπεί μ ιεβάθμξ πμηαιυξ, ιε ημ
δαζζηά ημπία. Οζ μιαθμί θυθμζ ηδξ Γαδζάξ αοθαηχκμκηαζ απυ δεηάδεξ νειαηζέξ ηαζ
νοάηζα, ηα χνζια δάζδ πεφηςκ ηαζ δνοχκ δζαηυπημκηαζ απυ ιζηνά λέθςηα ηαζ
εκαθθάζζμκηαζ ιε θζαάδζα, αμζημηυπζα ηαζ ηαθθζένβεζεξ, εκχ μνεμπθαβζέξ ηαζ
ανάπζα ακαδφμκηαζ εδχ ηζ εηεί. Αοηυ ημ πθμφζζμ ιςζασηυ αζμηυπςκ θζθμλεκεί
πμθθά γχα ηαζ θοηά. Δδχ ανίζημοκ ηαηαθφβζμ πενζζζυηενα απυ 45 είδδ
εδθαζηζηχκ, υπςξ θφημζ, γανηάδζα, ζηίμονμζ, κοπηενίδεξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ 41 είδδ
ενπεηχκ ηαζ αιθζαίςκ.
Δηείκμ υιςξ πμο ηάκεζ ημ Γάζμξ ηδξ Γαδζάξ-Λεοηίιδξ-μοθθίμο ιμκαδζηυ ζηδκ
Δονχπδ είκαζ ηα ανπαηηζηά πμοθζά. Μέζα ζηδκ πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή έπμοκ
παναηδνδεεί ζοκμθζηά 36 απυ ηα 38 είδδ πμο οπάνπμοκ ζηδκ Δονχπδ. Απυ αοηά
ζηδκ πενζμπή θςθζάγμοκ ιυκζια ηα 20, εκχ ηα οπυθμζπα λεπεζιςκζάγμοκ ή
δζένπμκηαζ ηαηά ηζξ ιεηακαζηεφζεζξ. ηδκ πενζμπή θςθζάγμοκ ηάεε πνυκμ 20
πενίπμο γεφβδ ιαονυβοπςκ, πμο απμηεθμφκ ηαζ ημ ιμκαδζηυ πθδεοζιυ πμο
έιεζκε ζηδ κμηζμακαημθζηή Δονχπδ. Άθθα πμθφ ζπάκζα είδδ είκαζ δ αεημβεναηίκα,
ημ πνοζμβέναημ, μ πνοζαεηυξ, μ απνμπάνδξ.
A.2.4. ΚΛΙΜΑ
Η περιοχή μελέτησ ανήκει ςτο Μεςογειακό κλίμα τησ ημιορεινήσ ζώνησ, η οποία
όμωσ επηρεάζεται έντονα από το Ηπειρωτικό κλίμα, ειδικά όςον αφορά ςτη δυτική
μεριά τησ. Τα καλοκαίρια είναι ζεςτά και ξηρά, ενώ οι χειμώνεσ πολύ κρύοι και υγροί.
φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο Μεηεςνμθμβζημφ ηαειμφ μοθθίμο , μ μπμίμξ
δζαεέηεζ ζημζπεία βζα ηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Νμιμφ Έανμο βζα ηδκ πενίμδμ
1973 – 1997 (γεσγξαθηθό κήθνο 26,180 , γεσγξαθηθό πιάηνο 41,120 θαη πςόκεηξν
15 κ.)/ Φνξέαο ιεηηνπξγίαο : ΔΜΤ / Γηεύζπλζε Γ΄ / Σκήκα Τδξνινγίαο.
(Δπηπξόζζεηα ζηνηρεία ιήθζεθαλ από ην Μ.. Αιεμαλδξνύπνιεο) έπμοιε:
Θεξκνθξαζία:
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Ο εενιυηενμξ ιήκαξ είκαζ μ Ημφθζμξ ιε ιέζδ εενιμηναζία 25,10 C, εκχ αημθμοεεί
ΜΖΝΑ

ΥΔΣΙΚΖ
ΤΓΡΑΙΑ

ΜΔΖ
ΝΔΦΧΖ

ΤΔΣΟ (mm)

μ Αφβμοζημξ ιε 24,40 C, εκχ μ ροπνυηενμξ ιήκαξ είκαζ μ Ηακμοάνζμξ, ιε ιέζδ
εενιμηναζία 3,80 C. οκεπχξ ημ ιέζμ εενιμηναζζαηυ εφνμξ είκαζ 21,30 C. Ζ
ιεβαθφηενδ εενιμηναζία (απυθοηδ ιέβζζηδ) έπεζ παναηδνδεεί ηαηά ημ ιήκα Ημφθζμ
ιε 39,80 C ηαζ αημθμοεμφκ μζ Αφβμοζημξ ηαζ Ημφκζμξ ιε 38,20 C ηαζ 36,80 C
ακηζζημίπςξ . Ζ ιζηνυηενδ εενιμηναζία (απυθοηδ εθάπζζηδ) παναηδνήεδηε ηαηά
ημοξ ιήκεξ Ηακμοάνζμ ηαζ Φεανμοάνζμ/ Γεηέιανζμ, ιε ηζιέξ -19,20 C ηαζ -5,80 C
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ΜΔΟ ΤΦΟ

ΜΔΓΙΣΖ
24ώρου

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

79,6

5,5

57,7

53,9

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

75,9

5,2

63,5

72,6

ΜΑΡΣΙΟ

71,5

5,3

58,0

57,0

ΑΠΡΙΛΙΟ

66,5

4,7

54,2

52,4

ΜΑΙΟ

64,2

4,4

41,3

33,3

ΙΟΤΝΙΟ

60,1

3,5

42,6

45,1

ΙΟΤΛΙΟ

55,6

2,5

23,5

37,9

ΑΤΓΟΤΣΟ

56,9

2,5

19,6

46,7

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

61,2

2,7

24,4

92,3

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

69,7

4,2

63,2

60,4

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

77,5

5,2

105,3

87,8

80,9

5,5

99,6

60,7

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ
Βξνρνπηψζεηο

Σμ ιέζμ εηήζζμ φρμξ ανμπήξ ακένπεηαζ ζε 652,9 mm εκχ δ ιέβζζηδ διενήζζα ηζιή
παναηδνείηαζ ηαηά ημ ιήκα επηέιανζμ ηαζ θεάκεζ ηα 92,3 mm. Ο λδνυηενμξ ιήκαξ
είκαζ μ Αφβμοζημξ ιε 19,6 mm ιέζμ φρμξ ανμπήξ ηαζ οβνυηενμξ (ανμπενυηενμξ) μ
Νμέιανζμξ ιε 105,3 mm ιέζμ φρμξ ανμπήξ. Οζ ανμπενυηενμζ ιήκεξ είκαζ μζ
Γεηέιανζμξ, Νμέιανζμξ ηαζ Φεανμοάνζμξ εκχ δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ανμπήξ (πάκς
απυ 65%) ζοβηεκηνχκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο απυ Οηηχανζμ ιέπνζ
Μάνηζμ.
Τγξαζία: Απυ ηα ζημζπεία πμο ιαξ πανέπμκηαζ πνμηφπηεζ υηζ ημ εφνμξ δζαηφιακζδξ
ηδξ οβναζίαξ ζημ Μ. . μοθθίμο ηαηά ηδκ πενίμδμ 1974-1997 είκαζ ζπεηζηά ιζηνυ.

Μηνιαία Μέζη σεηική Τγπαζία (Μ. . οςθλίος, 1974 - 1997)
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ζμκ αθμνά ημοξ ακέιμοξ πμο πκέμοκ ζηδκ οπυ ιεθέηδ πενζμπή, ηα ζημζπεία πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ θήθεδηακ απυ ημκ Μ. . Αθελακδνμφπμθδξ.
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Οζ άκειμζ πκέμοκ ηονίςξ Βμνεζμακαημθζημί - Βυνεζμζ. Ζ έκηαζή ημοξ ηοιαίκεηαζ
ζοκήεςξ ιεηαλφ 2 ηαζ 4 Beaufort (Αζεεκείξ - Μέηνζμζ) εκχ ημ εηήζζμ πμζμζηυ ηδξ
κδκειίαξ λεπενκά ημ 20%.
Δπζηναηέζηενμζ είκαζ μζ άκειμζ ηςκ μπμίςκ δ έκηαζδ είκαζ 3 Beaufort (24,02%) ηαζ
αημθμοεμφκ μζ άκειμζ έκηαζδξ 2 Beaufort (22,13%) εκχ βεκζηυηενα, ζοκδεέζηενμζ
είκαζ μζ αζεεκείξ (1-3 Beaufort) άκειμζ ιε πμζμζηυ πενίπμο 58% ηαζ έπμκηαζ μζ
ιέηνζμζ (4-5 Beaufort) ιε πμζμζηυ πενίπμο 34% ηαζ μζ ζζπονμί (>6 Beaufort) ιε
πμζμζηυ πενίπμο 8%.
ε ζπέζδ ιε άθθμοξ ιεηεςνμθμβζημφξ ζηαειμφξ ηδξ πχναξ, παναηδνείηαζ ζπεηζηά
ιεβάθμ πμζμζηυ ακέιςκ έκηαζδξ > 4 Beaufort υπςξ ηαζ έκηαζδξ > 6 Beaufort.

Καηανομή (%) ζςσνόηηηαρ διεύθςνζηρ και ένηαζηρ ανέμος.
(Μ. . Αλεξανδπούποληρ, 1951 - 1994)
ΈΝΣΑΖ

Β

ΒΑ

Α

ΝΑ

Ν

ΝΓ

Γ

ΒΓ

CALM

(Βeaufort)

ΤΝΟ
ΛΟ

22,18

22,18

1

1.76

1.84

0.54

1.02

0.36

0.80

1.40

1.18

8.9

2

2.74

4.31

2.63

0.20

1.28

2.72

2.17

1.17

17.22

3

2.17

5.92

2.73

0.75

1.41

4.06

1.25

0.40

18.69

4

3.00

7.48

1.93

0.36

0.95

2.63

0.71

0.13

17.19

5

2.82

4.23

0.61

0.13

0.87

0.72

0.10

0.04

9.52

6

1.92

1.68

0.04

0.03

0.58

0.22

0.04

0.00

4.51

7

0.47

0.38

0.00

0.00

0.28

0.09

0.01

0.00

1.23

8

0.16

0.16

0.00

0.00

0.12

0.04

0.00

0.00

0.48

9

0.02

0.03

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.07

10

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

ΤΝΟΛΟ

15.06 26.04

8.48

2.49

5.87

11.28

5.68

2.92

22,18

100,00

Λνηπά Καηξηθά Φαηλφκελα
Απυ ηα ζημζπεία ηα μπμία πανέπμκηαζ απυ ημ Μ. . μοθθίμο, ακαηφπηεζ υηζ δ
μιίπθδ ηαζ ημ πζυκζ παναηδνμφκηαζ ζηδκ πενζμπή ζοβηνζηζηά ζοπκά ηαηά ηδ δζάνηεζα
ημο πεζιχκα, ζε ακηίεεζδ ιε ημ παθάγζ ημ μπμίμ απμηεθεί θαζκυιεκμ ζπάκζμ βζα ηδκ
πενζμπή Βθ. ηαηςηένς πίκαηεξ). Δζδζηυηενα, δ μιίπθδ ειθακίγεηαζ ηαη΄ελμπήκ ηαηά ημ
ιήκα Ηακμοάνζμ ηαζ αημθμοεεί μ Γεηέιανζμξ εκχ υζμκ αθμνά ημ πζυκζ, ιεβαθφηενδ
πζεακυηδηα παναηήνδζήξ ημο ειθακίγεηαζ πάθζ ηαηά ημ ιήκα Ηακμοάνζμ ιε ιεβάθδ
δζαθμνά απυ ημοξ άθθμοξ ιήκεξ, εκχ αημθμοεεί μ Φεανμοάνζμξ. Σέθμξ, ημ παθάγζ
ζοκζζηά ημ ζπακζυηενα ειθακζγυιεκμ ηαζνζηυ θαζκυιεκμ, ιε ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα
ειθάκζζδξ ηαηά ημοξ ιήκεξ Απνίθζμ ηαζ Ημφκζμ, ακ ηαζ δ πζεακυηδηα αοηή είκαζ
ζδιακηζηά ιζηνή.
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Βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία
Οζ επί ιένμοξ πανάβμκηεξ ημο πενζαάθθμκημξ (άκειμξ, εενιμηναζία, ανμπή,
ζπεηζηή οβναζία) ζοκεπζδνμφκ ιε ημοξ θμζπμφξ πανάβμκηεξ ημο πενζαάθθμκημξ ηυζμ
πάκς ζηα δέκδνα υζμ ηαζ ζηδ αθάζηδζδ βεκζηυηενα. Δζδζηά βζα ηδκ πενζμπή ηδξ
Μεζμβείμο ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα δίκεζ μ ηφπμξ ημο Emberger (μιανμεενιζηυ
πδθίημ), μ μπμίμξ έπεζ ςξ ελήξ:

2000 p
Q2 = -------------------------(273+M)2-(273+m)2
υπμο:
Q2

ημ μιανμεενιζηυ πδθίημ.

p

δ εηήζζα ανμπυπηςζδ ζε mm.

Μ

μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ιέβζζηςκ εενιμηναζζχκ ημο εενιυηενμο ιήκα ζε μC.

m

μ ιέζμξ υνμξ ηςκ εθάπζζηςκ εενιμηναζζχκ ημο ροπνυηενμο ιήκα ζε
μ

C.

2000 x 652,9
ηδκ ηδκ πενίπηςζή ιαξ έπμοιε:

Q2 = ------------------------------ = 70,4
(273+30,2)2 - (273-2,1)2

Γζα ηδκ πενζμπή ιαξ ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ πμο πανμοζζάζηδηε, απυ ηα
ιεζμβεζαηά ηαηά Emberger επηά αζμηθίιαηα ή αζμηθζιαηζημφξ μνυθμοξ :

1.

Πνιύ μεξό (εξεκηθό) θιίκα/ 2.Ξεξό / 3.

5.

Τγξό / 6.

Τπέξπγξν

/

7.

Ηκίμεξν / 4.

Ύθπγξν

Μεζνγεηαθό θιίκα πςειώλ νξέσλ.

Σμπμεεηχκηαξ ηα δεδμιέκα ζημ ηθζιαηζηυ δζάβναιια πμο ηαηάνηζζε ημ Η. Γ. Δ.
(Ηκζηζημφημ Γαζζηχκ Δνεοκχκ, Μαονμιάηδξ, 1980) βζα ηδκ Δθθάδα, δ εέζδ ημο
ιεηεςνμθμβζημφ ζηαειμφ ημο μοθθίμο ανίζηεηαζ ζημ ζοκδιιέκμ δζάβναιια ημο
Emberger.
Μζα πμθφ ηαθή απεζηυκζζδ ημο ηθίιαημξ ιζαξ πενζμπήξ δίκεηαζ επίζδξ ζημ
μιανμεενιζηυ δζάβναιια ηςκ Gaussen-Bagnouls ζημ μπμίμ απεζημκίγεηαζ ηαηά ιήκα
δ πμνεία ηδξ ιέζδξ ιδκζαίαξ εενιμηναζίαξ ζε μC ηαζ ημο ιέζμο φρμοξ ανμπήξ ζε
mm. Ζ επζθάκεζα πμο πενζηθείεηαζ απυ ηζξ δφμ ηαιπφθεξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζδιείςκ
ημιήξ (P = 2T) δείπκεζ αθ‟ εκυξ ηδ δζάνηεζα ηαζ αθεηένμο ηδκ έηηαζδ ηδξ λδνήξ
πενζυδμο. ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ δ λδνή πενίμδμξ ανπίγεζ ημκ Απνίθζμ ηαζ θεάκεζ
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ιέπνζ ηζξ ανπέξ Οηηςανίμο, δδθαδή μ ανζειυξ (Υ) αζμθμβζηά λδνχκ διενχκ (διενχκ
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ δ αθάζηδζδ οπμθένεζ) ζηδκ εενζκή πενίμδμ είκαζ
75<Υ<100 ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, δ πενζμπή ιεθέηδξ πανμοζζάγεζ έκημκμ - ιέζμ ιεζμβεζαηυ παναηηήνα.
Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ηαζκφο νπθιίνπ (1974-1997)
Αξηζκφο εκεξψλ κε:
ΤΝΝΔΦΙΑ
(0-8)
0,01,66,5-8,0
1,5
6,4

ΒΡΟΥΟΠΣΧ
Ζ

ΒΡΟΥΖ

ΥΙΟΝΙ

ΚΑΣΑΙΓΙΓΑ

ΥΑΛΑΕΙ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

4,3

11,6

15,1

9,9

5,6

4,5

1,0

0,1

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

4,3

11,4

12,5

9,0

5,6

3,5

0,9

0,0

ΜΑΡΣΙΟ

4,4

13,1

13,5

9,3

7,2

2,0

1,2

0,0

ΑΠΡΙΛΙΟ

4,5

16,1

9,4

9,0

8,6

0,3

2,5

0,2

ΜΑΙΟ

4,5

19,0

7,6

8,6

8,5

0,0

5,8

0,1

ΙΟΤΝΙΟ

7,6

18,8

3,6

6,8

6,8

0,0

7,4

0,2

ΙΟΤΛΙΟ

13,3

15,9

1,8

3,9

3,9

0,0

4,1

0,0

ΑΤΓΟΤΣΟ

14,4

14,5

2,1

3,4

3,4

0,0

2,8

0,0

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

12,4

15,2

2,5

3,4

3,3

0,0

2,0

0,0

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

7,1

15,2

8,7

6,0

5,7

0,0

2,3

0,0

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

4,8

11,9

13,3

9,1

8,1

0,8

2,1

0,0

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

4,1

11,8

15,2

11,0

8,1

2,5

1,8

0,1

Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ηαζκφο νπθιίνπ (1974-1997)
Αξηζκφο εκεξψλ κε:
ΥΙΟΝΟΚΔΠΔ
ΔΓΑΦΟ

ΟΜΙΥΛΖ

ΓΡΟΟ ΠΑΓΔΣΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

0,7

7,2

0,2

6,8

21,3

1,6

3,5

0,4

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

0,2

4,5

0,8

4,8

16,6

1,3

3,3

0,2

ΜΑΡΣΙΟ

0,1

4,2

5,7

2,3

11,8

0,3

2,4

0,1

ΑΠΡΙΛΙΟ

0,0

1,5

12,6

0,2

2,2

0,0

1,7

0,0

ΜΑΙΟ

0,0

0,4

11,7

0,0

0,1

0,0

1,4

0,0

ΙΟΤΝΙΟ

0,0

0,2

9,5

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

ΙΟΤΛΙΟ

0,0

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

1,2

0,1

ΑΤΓΟΤΣΟ

0,0

0,4

5,2

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

0,0

1,3

10,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

0,0

4,1

11,4

0,4

1,4

0,0

3,3

0,0

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

0,2

6,6

3,9

3,6

9,6

0,0

2,5

0,0

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

0,4

6,8

0,6

5,8

16,5

1,0

3,3

0,2
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ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ
MIN
MAX
<0
<0

ΑΝΔΜΟΙ
>6Β
>8Β

Β.ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ

Β.1.ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΕ ΣΑΕΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ζ

ζημπεουιεκδ

ηαζ

μνεμθμβζηή

απμηφπςζδ

ηαζ

πανμοζίαζδ

ηςκ

πναβιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ δ νεαθζζηζηή
δζαηφπςζδ οθμπμζήζζιςκ πνμηάζεςκ ζημ πχνμ εκυξ αζχζζιμο επζπεζνδζζαημφ
πνμβναιιαηζζιμφ απαζηεί πνζκ απυ ηάεε άθθμ ηδ δζάεεζδ επανηχκ ηαζ
επίηαζνςκ δδιμβναθζηχκ ζημζπείςκ. Γοζηοπχξ, ηα επίζδια ζημζπεία ακάβμκηαζ
ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ζημ έημξ 2001 ηαζ είκαζ εηείκα ηδξ Δεκζηήξ ηαηζζηζηήξ
Τπδνεζίαξ απυ ημ έημξ αοηυ. Απυ εηεί ηαζ πένα ηα ζημζπεία ηα μπμία
απμηηήζαιε

ιέζς

ηςκ

δζάθμνςκ

οπδνεζζχκ

δοζηοπχξ,

πανά

ηδκ

μιμθμβμοιέκςξ πμθφ ηαθή δζάεεζδ πνμζθμνάξ, ήηακ απμζπαζιαηζηά ηαζ ιδ
επανηή, εηηυξ ελαζνέζεςκ (π.π. Γαζανπείμ μοθθίμο).
ημ

πανυκ

ηεθάθαζμ

πανμοζζάγμκηαζ

ζοκμπηζηά

ηα

δδιμβναθζηά

απμηεθέζιαηα ηδξ απμβναθζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ (μζ ηνεζξ
δδιμηζηέξ εκυηδηεξ ημο Γήιμο μοθθίμο).

Α.ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ηδκ πανμφζα εκυηδηα βίκεηαζ ακαθμνά ζηα ααζζηά δδιμβναθζηά
παναηηδνζζηζηά ηςκ ηαημίηςκ ημο Γήιμο μοθθίμο ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή
ηδξ ΔΤΔ ημ 2001 ή επζιένμοξ κευηενα ζημζπεία, εηεί υπμο αοηά οθίζηακηαζ,
εκχ ακηζπαναηίεεκηαζ ιε ηα ζημζπεία απυ παθαζυηενεξ ηαηαβναθέξ ηαζ
απμβναθέξ.

Β.1.1.Πιεζπζκηαθή Δμέιημε 1991 – 2001
Ζ πενζμπή ιεθέηδξ, ήημζ μ ηαθθζηνάηεζμξ Γήιμξ μοθθίμο, ακήηεζ ζημ κμιυ
Έανμο. Καθφπηεζ ιζα πενζμπή 1323,72 η.πι.( ήημζ, ημ 31,21 % ηδξ ζοκμθζηήξ
έηηαζδξ ημο κμιμφ/ έηηαζδ κμιμφ 4.242 η.πι.). Ο πθδεοζιυξ ημο ακένπεηαζ
ζημοξ 17.768 ηαημίημοξ (απμβναθή 2001), μπυηε ηαζ δ ποηκυηδηά ημο είκαζ
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ιυθζξ 13,42 άκενςπμζ/η.πι., δ μπμία απμηεθεί ιζα απυ ηζξ παιδθυηενεξ ζηδκ
Δθθάδα (ιέζμξ υνμξ Δθθάδαξ 81,75 ηάημζημζ / η.πι., ιε πθδεοζιυ 10.787.690
ηαημίημοξ ηαζ έηηαζδ 131.957 η.πθι./ ζημζπεία απμβναθήξ έημοξ 2001), αθθά ηαζ
πμθφ πζμ παιδθή απυ αοηήκ ημο Νμιμφ Έανμο ( 35,2 άκενςπμζ/η.πι./
πθδεοζιυξ κμιμφ 2001 149.354 άημια). Με ηδ κέα, ακεπίζδιδ πνμξ ημ πανυκ
απμβναθή ημο 2011, μ πθδεοζιυξ ηαηένπεηαζ πθέμκ ζημοξ 14.900 ηαημίημοξ
ηαημίηςκ, δίκμκηαξ ιία ποηκυηδηα ημο ιεβέεμοξ ημο 11%, ιία απυ ηζξ
παιδθυηενεξ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
Οζ δδιμβναθζημί δείηηεξ είκαζ απυ ημοξ πζμ ανκδηζημφξ βζα ηδκ πενζμπή. Σμ
πνυαθδια λεηζκά απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟40 (ειθφθζμξ πυθειμξ 1946-9), εκχ ηαηά
ηδ δεηαεηία ημο ‟60, έκα ηενάζηζμ ηφια ιεηακάζηεοζδξ ηαηεοεφκεδηε ηονίςξ
πνμξ ηδ Γοηζηή Γενιακία, υπςξ ηαζ ζημ Βέθβζμ, Δθαεηία η.θπ. ζε ιζηνυ
πμζμζηυ, εκχ ηαζ ιζα «εζςηενζηή» ιεηακάζηεοζδ πνμξ ηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ ηδξ
Δθθάδαξ, ηονίςξ ηδκ Αεήκα ηαζ ιάθζζηα ηαζ ηαηά ηδ δεηαεηία πμο αημθμφεδζε.
Χζηυζμ παναηδνήεδηε ηαζ ιεηαηίκδζδ εκυξ ζδιακηζημφ πμζμζημφ ημο
πθδεοζιμφ πνμξ ηδκ Αθελακδνμφπμθδ, δ μπμία ηαζ απμηέθεζε ημ ηφνζμ αίηζμ
πθδεοζιζαηχκ εηνμχκ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ. Δκχ, υιςξ, ζηδκ πνχηδ
πενίπηςζδ δ ιεηακάζηεοζδ αθμνμφζε έκα ηενάζηζμ ηφια ακένβςκ, ηονίςξ
παιδθήξ ή ιέζδξ (βζα ηδκ επμπή) ελεζδίηεοζδξ ή εηπαζδεοηζημφ επζπέδμο, ζηδκ
δεφηενδ πενίπηςζδ επνυηεζημ ζοκήεςξ βζα κέμοξ ιμνθςιέκμοξ, ενβαγυιεκμοξ
ηυζμ ζημκ ζδζςηζηυ υζμ ηαζ ζημ δδιυζζμ ημιέα, πμο ηα ηίκδηνα, πμο ημοξ
χεδζακ ζηδκ ιεηαηίκδζδ αοηή, ήηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ μζημκμιζηά. Γοζηοπχξ, ημ
ίδζμ θαζκυιεκμ ακαπηφζζεηαζ ηαζ ζήιενα ηαζ ιάθζζηα ιε ακελέθεβηημοξ
νοειμφξ.

Συζμ δ εζςηενζηή υζμ ηαζ, ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ, δ ελςηενζηή

ιεηακάζηεοζδ ενδιχκμοκ ηδκ πενζμπή.
Μπμνμφιε ιάθζζηα κα πμφιε υηζ δ ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηαηά ηδ δεηαεηία
2001-2010 ήηακ ηαηά πμθφ ιεβαθφηενδ απυ ηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ.
οβηεηνζιέκα, μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ απμβναθέκηςκ ζημκ Γήιμ μοθθίμο
ηαηά ηδκ απμβναθή ημο

2001 ακένπεηαζ ζε 17.768 άημια (μ κυιζιμξ

πθδεοζιυξ ακένπεηαζ ζηα 21.976 άημια, ήημζ ηαηά 23,68 % ιεβαθφηενμξ απυ
ημκ πναβιαηζηυ πθδεοζιυ) . Ακηίεεηα, δ απμβναθή ηδξ ΔΤΔ ημ 1991
απέβναρε 19.284 άημια. Σέθμξ, ηαηά ηδκ ηεθεοηαία απμβναθή ημο έημοξ 2011,
ημ ιυκμ ζημζπείμ ημ μπμίμ δζαεέημοιε είκαζ μ ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ, μ μπμίμξ
έπεζ ηαηέθεεζ ζηζξ 14.898 θαηνίθνπο, ήηνη έρνπκε δηαθνξά 2.870 θαηνίθνπο,
πνζνζηφ 16,15 % επί ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 2001, έκακηζ ιείςζδξ 7,86 % ηαζ
6,21 % ακηζζημίπςξ ηαηά ηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ, ημο ‟90 ηαζ ημο ‟80.
Καηά ηδκ ηαηακμιή ηςκ θφθςκ ην έηνο 2011 δεκ οπάνπμοκ ζδζαίηενα ιεβάθεξ
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δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αιέζςξ πνμδβμφιεκεξ απμβναθέξ ςξ πνμξ
ηδκ ηαηακμιή ηςκ θφθςκ, ηαεχξ μζ βοκαίηεξ απμηεθμφκ ημ 47,53 % ημο
πθδεοζιμφ, εκχ μζ άκηνεξ ημ 52,47 %.

Γεκζηχξ, ζημ Γήιμ παναηδνείηαζ ιία

ιζηνή αφλδζδ ηδξ πμζμζηζαίαξ ζοιιεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ πθδεοζιυ, εκχ
βζα ημοξ άκηνεξ παναηδνείηαζ ιείςζδ.
ε υ,ηζ αθμνά ηζξ Γδιμηζηέξ Δκυηδηεξ μζ ζπεηζηέξ ακαθμβίεξ έπμοκ ςξ ελήξ:
Γ.Δ.Ονθέα : βοκαίηεξ 48,70 %, άκδνεξ 51,20%
Γ.Δ. μοθθίμο: βοκαίηεξ 47,15 %, άκδνεξ 52,85%
Γ.Δ. Σοπενμφ : βοκαίηεξ 46,50% , άκδνεξ 53,50%
Ήημζ πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ακά Γδιμηζηή Δκυηδηα, ιε
ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζηδκ Γδιμηζηή Κμζκυηδηα Μ.Γενείμο οπάνπεζ απυθοηδ
ζζυηδηα ζημκ ανζειυ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ (μζ βοκαίηεξ είκαζ πενζζζυηενεξ ηαηά
ιία).
Οζ ακηίζημζπμζ πθδεοζιμί έπμοκ ςξ ελήξ:
ΠΛΖΘΤΜΟ/ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΡΦΔΑ
Σ.Κ.Λααάνςκ
Σ.Κ.Αιμνίμο
Σ.Κ.Κονζαηήξ
Σ.Κ.Μάκδναξ
Σ.Κ.Μαονμηηθδζίμο
Γ.Κ.Μζηνμφ Γενείμο
Σ.Κ.Πνςημηηθδζίμο
Γ.Δ. ΟΤΦΛΗΟΤ
Γ.Κ.μοθθίμο
Σ.Κ.Γαδζάξ
Σ.Κ.Κμνκμθςθεάξ
Σ.Κ.Λαβοκχκ
Σ.Κ.Λοηυθςημξ
Γ.Δ.ΣΤΥΔΡΟΤ
Γ.Κ.Σοπενμφ
Σ.Κ.Λεοηίιιδξ
Σ.Κ.Λφναξ
Σ.Κ.Πνμααηχκμξ
Σ.Κ.Φοθαηημφ

ΤΝΟΛΟ
6.146
1.580
552
163
191
437
2.103
1.120
7.519
5.009
823
579
478
630
4.103
2.031
342
246
1.097
387

ΑΝΓΡΔ
3.153
754
265
76
89
206
1.051
712
3.974
2.603
485
257
233
396
2.195
1.049
173
118
677
178

ΓΤΝΑΗΚ
2.993
826
287
87
102
231
1.052
408
3.545
2.406
338
322
245
234
1.908
982
169
128
420
209

17.768

9.322

8.446

ΤΝΟΛΟ

[31]

Ζ πθδεοζιζαηή ηαηακμιή ακά δθζηία ηαζ θφθμ ηαηά ημ έημξ 2001 έπεζ ςξ ελήξ:

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ

ΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑ

ΤΝΟΛΗΚΑ
17768
766
792
816
1401
1407

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29

Πνζνζηφ
επί ηνπ
ζπλνιηθνχ
100,00%
4,31%
4,46%
4,59%
7,88%
7,92%
6,29%

1118
1114
1024
976
861
810
1051
1370
1513
1358
806
302
283

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

ΑΝΓΡΔ
9.322
411
418
385
955
981

ΓΤΝΑΗΚΔ
8.446
355
374
431
446
426

647
618
532
557
448
363
485
672
704
612
353
109
72

471
496
492
419
413
447
566
698
809
746
453
193
211

6,27%
5,76%
5,49%
4,85%
4,56%
5,92%
7,71%
8,52%
7,64%
4,53%
1,70%
1,59%

Ο «κέζνο φξνο» ηεο ειηθίαο είλαη 36,74 έηε
Ζ πθδεοζιζαηή ηαηακμιή ακά μζηζζιυ ηαζ ελέθζλδ αοημφ ακά απμβναθή, απυ ημ
έημξ 1928 έςξ ημ 2001,έπεζ ςξ ελήξ:
Πίλαθαο Α.1.2 Γεκνγξαθηθή εμέιημε πεξηνρήο κειέηεο

Πναβιαηζηυξ Πθδεοζιυξ

Γ.Δ. ΟΡΦΔΑ
Γ.Γ.Λαβάξσλ
Λάαανα,ηα
Κζζζάνζμ
Γ.Γ.Ακνξίνπ
Αιυνζμκ,ημ
Γ.Γ.Κπξηαθήο
ονζαηή,δ
Γ.Γ.Μάλδξαο
Μάκδνα,δ

1928

1940

1951

23.110
8055
2741
1999
742
922
922
676
676
467
467

28.158
9.074
3116
2237
879
1046
1046
787
787
528
528

23.697
6981
2536
1976
560
1054
1054
360
360
397
397
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1961
21.608
8643
2611
1991
620
1111
1111
473
473
423
423

1971
21.608
7798
2250
2250
839
839
330
330
389
389

1981

1991

2001

20.561
7296
2117
2117
700
700
258
258
319
319

19.284
6905
2173
2173
643
643
219
219
291
291

17.76
8
6.146
1.580
1.580
552
552
163
163
191
191

2011
14898
4.677
1074
1074
422
422
109
109
150
150

Γ.Γ.Μαπξνθθιεζίνπ
Μαονμηηθήζζμκ,ημ
Κυνοιαμξ,μ
Γ.Γ.Μηθξνχ Γεξείνπ
Μζηνυκ Γένεζμκ,ημ
Γένζημκ,ημ
Γμκζηυκ,ημ
Μέβα Γένεζμκ,ημ
Πεηνυθμθμξ,μ
Πενζζηενάηζμκ
Ρμφζζα,δ
ζδδνμπχνζμκ,ημ
Λνηπνί νηθηζκνί
Άιπθνλ
Απηδνρώξη
Αζία
Ικαιάξ (Αγξαθηώηηθα)
Κηζζόο (Κηζζέιε)
Μειόπεηξα
Μεζεκέξηνλ
Μηθξάθηνλ
Οπξάληα
Πνιύβιαζηνλ
αξπηδσλία
παλόλ
Σξία πίηηα
Σζαθήξ Μαραιέ
Υαιδίλε
Γ.Γ.Πξσηνθθιεζίνπ
Πνςημηηθήζζμκ,ημ
Αβνζάκδ,δ

787
369
418
1759
536
169
54

Γ.Δ. ΟΤΦΛΗΟΤ
Γ.Γ.νπθιίνπ
μοθθίμκ,ημ
Γζακκμφθδ,δ
ζδδνχ,δ
Λνηπνί νηθηζκνί
Γαβξηά (Νηηζηηκπάθ)
Γαζηθέο
ηνπ(ΓνδξάδαΚεξαζηά-Σξηθάθη)
Κηήκα (Σζηθιηθάθη)
Γ.Γ.Γαδηάο
Γαδζά,δ
Κμηνςκζά,δ
Μμκή Γαδζάξ,δ
Πεζζάκδ
Σνεζξ
ιφθμζ
(Καθασηγή-Οαά)
Γ.Γ.Κνξλνθσιεάο
Κμνκμθςθεά,δ
Μμκή Κμνκμθςθεάξ,δ
Γ.Γ.Λαγπλψλ
Λαβοκά,ηα

11.455
7.744
7.307
163
152
122
39

932
541
391
1629
597
27
138
118
27
722
54
147
30
112
72
56
77
26
91
57
1036
592
444

562
411
151
1017
186
581
130
120
-

989
513
476
2035
482
262
552
132
124
274
209
-

868
460
409
2153
403
334
554
140
113
305
304
-

605
301
304
2067
300
120
338
573
124
318
294
-

511
227
284
2038
296
116
310
561
138
303
314
-

437
185
252
2.103
255
136
398
545
109
305
355
-

312
109
203
1.830
157
115
308
527
108
298
317
-

1055
580
475

1001
594
407

969
542
427

1230
826
404

1030
672
358

1.120
669
451

780
248
532

12878
8127
7.482
222
423

11388
7435
7.321
114
-

12238
7586
6.693
294
599

9.569
6214
5.637
152
425

8.649
5587
5.043
109
435

8191
5015
4.489
82
444

7.519
5.009
4.258
276
475

6.122
4.428
3.781
183
464

56
27
876
612
70
7
92

1217
955
166

671
671
-

1349
883
466
-

796
697
99
-

826
784
42
-

885
737
36
112

823
800
23
0

549
537
12
0

95
1312
1298
14
934
934

96
1486
1486
1374
1374

1174
1174
1368
1368

1113
1113
1379
1379

887
887
996
996

793
779
14
839
839

699
672
27
745
745

579
566
13
478
478

450
439
11
330
330

62
938
44
32
19
48
36
36
30
63
91
136
104
27
140
85
47
703
367
336
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Γ.Γ.Λπθφθσηνο
Λοηυθςξ,ημ
ΓΖΜΟ ΣΤΥΔΡΟΤ
Γ.Γ.Σπρεξνχ
Σοπενυκ,ημ
Γ.Γ.Λεπθίκκεο
Λεοηίιιδ,δ
Λνηπνί νηθηζκνί
Ακπγδαιηά (Μνπζειίκθηνη)
Βπξίλε
Κηηξηλόπεηξα
Γ.Γ.Λχξαο
Λφνα,δ
Γ.Γ.Πξνβαηψλνο
Πνμααηχκ,μ
Θοιανζά,δ
Σαφνδ,δ
Γ.Γ.Φπιαθηνχ
Φοθαηηυκ,ημ

589
589

674
674

740
740

811
811

676
676

604
604

847
847

3.600
529
529
1244
975
269

6.209
1851
1851
1744
1187
557

5.328
2129
2129
556
556

6.485
2470
2470
938
938

52
165
52
426
426
850
348
247
255
551
551

87
264
206
592
592
1182
476
353
353
837
837

552
552
1335
557
444
334
756
756

681
681
1581
678
522
381
815
815

5.161
2070
2070
712
712

4.616
2031
2031
512
512

4.188
2.004
2.004
406
406

4.103
2.031
2.031
342
342

4.099
2.409
2.409
199
199

448
448
1308
598
445
265
623
623

391
391
1120
556
385
179
562
562

325
325
967
476
361
130
486
486

246
246
1.097
676
313
108
387
387

188
188
994
699
233
62
309
309

Οπςξ ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ ηαζ απυ ημκ παναπάκς πίκαηα, είκαζ ελαζνεηζηά ορδθή
δ ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ζηα ζε Κμζκυηδηεξ, υπςξ ημο μοθθίμο, ηδξ Κμνκμθςθζάξ
ηαζ ηςκ Λαβοκχκ, ηδξ Λεοηίιδξ, ηδξ Λφναξ ή ημο Αιμνίμο, εκχ ζε Κμζκυηδηεξ, υπςξ
ηδξ Γαδζάξ ιεηά απυ ιζα ιείςζδ ιε ημνφθςζδ ηδ δεηαεηία ημο 1980, παναηδνείηαζ
ακάηαιρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2001. Σέθμξ, μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ
ιμοζμοθιακζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ ημοξ μζηζζιμφξ ηςκ δοηζηχκ, διζμνεζκχκ πενζμπχκ
ημο Γήιμο πανμοζζάγμοκ ιία ζαθή αολδηζηή ηάζδ ζημκ πθδεοζιυ ημοξ, υπςξ ηαζ ζε
υθμοξ ημο δδιμβναθζημφξ δείηηεξ.
Σμ ζπεηζηυ βνάθδια έπεζ ςξ ελήξ:
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630
630

365
365

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ πιεζπζκψλ θαη ηηο επηθάλεηεο, φπσο θαη
ηηο «θαζαξέο ππθλφηεηεο» (δίρσο ηα εζσηεξηθά χδαηα), έρνπκε ηα εμήο:
Απμβναθή πθδεοζιμφ 2011

Αζηζημ
/αβνμηζημ
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ
Γ.Δ.ΟΡΦΔΑ
Γ.Κ.Λααάνςκ
Σ.Κ.Αιμνίμο
Σ.Κ.Κονζαηήξ
Σ.Κ.Μάκδναξ
Σ.Κ.Μαονμηηθδζίμο
Γ.Κ.Μζηνμφ Γενείμο
Σ.Κ.Πνςημηηθδζίμο
Γ.Δ. ΟΤΦΛΗΟΤ
Γ.Κ.μοθθίμο
Σ.Κ.Γαδζάξ
Σ.Κ.Κμνκμθςθεάξ
Σ.Κ.Λαβοκχκ
Σ.Κ.Λοηυθςημξ
Γ.Δ. ΣΤΥΔΡΟΤ
Γ.Κ.Σοπενμφ
Σ.Κ.Λεοηίιιδξ

Ονεζκμ
ηθπ

ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ

Π
Π
Ζ
Π
Ζ
Ζ
Ζ

Α
ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ

Π
Ο
Π
Π
Π

ΑΓ
ΑΓ

Π
Ζ
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Πθδεοζ
ιυξ

Δπζθακεζα
ιε
εζςηενζηα
φδαηα

Υςνίξ
εζςηενζηά
φδαηα

Ποηκυη
δηα
πθδεο
ζιμφ

14898
4.677
1074
422
109
150
312
1830
780
6.122
4.428
549
450
330
365
4.099
2.409
199

1325,721
643,266
43,045
25,387
51,068
23,686
53,964
395,753
50,363
462,044
160,127
246,947
23,134
17,656
14,180
220,411
36,725
119,076

1323,721
642,466
42,595
25,087
51,068
23,636
53,964
395,753
50,363
460,969
159,752
246,947
22,859
17,431
13,980
220,286
36,725
119,076

11,238
7,271
24,951
16,623
21,344
6,333
5,782
4,624
15,488
13,250
27,653
2,223
19,452
18,691
25,740
18,597
65,596
1,671

Ποηκυη
δηα
πθδεοζ
ιμφ
2001

Μέζμ
ξ
ζηαει
ζηυξ
ορ0μ
ιέηνμ
ο

14,379
9,55
36,71
21,74
3,19
8,06
8,10
5,31
22,24
16,27
31,28
3,33
25,03
27,07
44,43
18,62
55,30
2,87

161
20
30
70
25
232
366
46
81
97
104
31
15
18
43
40
150

Σ.Κ.Λφναξ
Σ.Κ.Πνμααηχκμξ
Σ.Κ.Φοθαηημφ

ΑΓ
ΑΓ
ΑΓ

Π
Π
Π

188
994
309

20,156
30,200
14,254

ΤΝΟΛΟ:

20,156
30,075
14,254

9,327
32,914
21,678

ΠΕΔΙΝΟ
365.505

Παναηδνείηαζ, εηηυξ ηδξ πμθφ ιζηνήξ ζοκμθζηήξ ποηκυηδηαξ, πμο είκαζ ιία απυ
ηζξ παιδθυηενεξ ζηδκ Δθθάδα, δ πμθφ ιεβάθδ ακμιμζμιμνθία ζηζξ ποηκυηδηεξ
απυ πενζμπή ζε πενζμπή, δ μπμία μθείθεηαζ εηηυξ απυ ηδ βεςιμνθμθμβία ηαζ
ζηδ δζαζπμνά ηςκ μζηζζιχκ.
Λνηπά ζπκπεξάζκαηα
ημοξ πνμδβμφιεκμοξ πίκαηεξ πανμοζζάγεηαζ δ ηαηακμιή ημο πθδεοζιμφ
ζημ Γήιμ μοθθίμο ακά θφθμ ηαζ μιάδεξ δθζηζχκ. Αλζμζδιείςηα ορδθμί είκαζ μζ
πθδεοζιμί ηςκ ακδνχκ υζμκ αθμνά ζηδκ δθζηζαηή μιάδα 15-24. Παναηδνμφιε
υηζ μ ακηνζηυξ πθδεοζιυξ απμηεθεί ημ 68,17 % ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηδξ
δθζηζαηήξ μιάδαξ 15-24, ηάηζ πμο ηαη‟ ελμπήκ μθείθεηαζ ζημοξ ηθδνςημφξ πμο
οπδνεημφκ, εκχ ημ πμζμζηυ αοηυ ακεααίκεζ εθαθνζά ζηδκ δθζηία 20-24, υπμο
θεάκεζ ημ 69,72% , βζα κα πέζεζ ζηδ ζοκέπεζα απυημια ζημ 57,87 %, εκχ επίζδξ
ηαζ μζ ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ ακά δθζηία, απυ ημ 4,59%, ζπεδυκ ζηαεενυ
πμζμζηυ βζα ηζξ δθζηίεξ ζοκμθζηά, ακεααίκεζ ζημ 7,88% βζα ηζξ δθζηίεξ 15-19, ζημ
7,92% βζα ηζξ δθζηίεξ 20-24 , βζα κα πέζεζ ζημ 6,29 ηαζ 6,27% βζα ηζξ δθζηίεξ 2529 ηαζ 30-34 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα βκςνίζεζ δζανηή ιείςζδ.
Ο πθδεοζιυξ ανπίγεζ πάθζ κα ακένπεηαζ ζηζξ δθζηίεξ 55-59 (5,92% ) ηαζ απυ
εηεί ηαζ πένα βκςνίγεζ δζανηή αφλδζδ, βζα κα θεάζεζ ηα 8,52% επί ημο
ζοκμθζημφ (ημ απυθοημ ιέβζζημ) βζα ηζξ δθζηίεξ 65-69, υπμο πθέμκ μζ βοκαίηεξ
απμηεθμφκ ημ 53,47 % ημο ζοκμθζημφ

ημ μπμίμ θεάκεζ ζημ 74,56% βζα ηζξ

δθζηίεξ 85+. Άλζμ ζδιείςζδξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ δθζηίεξ 85+ είκαζ πενίπμο
ζζάνζειεξ ιε ηδκ 80-84, ηάηζ πμο οπμδδθχκεζ ηδ ζπεηζηή ιαηνμγςία ηςκ
ηαημίηςκ. Παναηδνείηαζ θμζπυκ ημ ίδζμ θαζκυιεκμ πμο ειθακίγεηαζ ηαζ ζηζξ
πενζζζυηενεξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, υηζ μζ βοκαίηεξ άκς ηςκ 65 εηχκ
οπενζζπφμοκ ηςκ ακδνχκ ηαηά πμζμζηυ ηδξ ηάλδξ ημο 4,6% ζηδκ ακηίζημζπδ
δθζηία, ηάηζ ημ μπμίμ θεάκεζ ζηδκ ακαθμβία 3/1 βζα ηδκ δθζηία άκς ηςκ 80 εηχκ.
Ζ πιεζπζκηαθή δηάξζξσζε θαηά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θαηά θχιιν
έρεη σο εμήο (βι. Παξάξηεκα Π2 θαη Π3): Σμ ηφνζμ θαζκυιεκμ είκαζ δ
ακμιμζμιμνθία ημο πθδεοζιμφ, δ ιεβάθδ δζαθμνμπμίδζδ παναηηδνζζηζηχκ

[36]

12,20
36,32
27,15

ΟΡΕΙΝΟ
549

20
27
20

ηαηά δθζηία, δ ιεβάθδ οπενμπή ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ δθζηίεξ 69 + (ηονίςξ ςξ
πήνεξ) ηαζ ηέθμξ δ δζαθμνμπμίδζδ ζημοξ ζοκηεθεζηέξ απυ έκα ελςηενζηυ
πανάβμκηα (ηθδνςημί) ζηζξ δθζηίεξ 15-24.
Με βάζε ηα αλαιπηηθά Γεκνγξαθηθά ηνηρεία ζα έρνπκε ηνπο εμήο
ζπληειεζηέο γήξαλζεο, εμάξηεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο, ελψ ζην ηέινο
παξαηίζεληαη ε Κνηλφηεηα κε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο δεκνγξαθηθήο
αλάπηπμεο θαη εθείλε κε ηνπο ρακειφηεξνπο.

ΔΕΙΚΣΗ

ΑΠΟΛΤΣΟ

ΔΕΙΚΣΗ

ΔΕΙΚΣΗ

ΔΕΙΚΣΗ

ΓΗΡΑΝΗ

ΔΕΙΚΣΗ

ΕΞΑΡΣΗΗ

ΑΝΣΙΚΑΣΑ

ΑΝΣΙΚΑΣ

(P 0-14 + 65+/

(P.10-14/ P.60-64)

(P 65+/ P 0-14)

ΓΗΡΑΝΗ
(P 65+/ PSUM)

ΑΗ΄(
15-19/

P15-64)

69)

ΘΡΑΚΖ

1,033

16,38%

0,476

0,860

1,316

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

1,390

19,28%

0,496

0,695

1,228

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ

1,795

23,99%

0,596

0,596

0,926

Γ.Δ. ΟΡΦΔΑ

1,541

23,22 %

0,620

0,729

0,915

Γ.Δ. ΟΤΦΛΗΟΤ

1,782

23,34 %

0,573

0,598

1,008

Γ.Δ. ΣΤΥΔΡΟΤ

2,333

26,32 %

0,603

0,441

0,797

Γ.Κ. Μ.ΓΔΡΔΗΟΤ

0,592

12,65%

0,514

1,722

1,740

Σ.Κ. ΛΤΡΑ

6,470

44,72%

1,067

0,529

0,324

πςξ αθέπμοιε, μ Γήιμξ μοθθίμο πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ βήνακζδ ηαηά
1,795/1,033 = 73,77 % απυ ηδ Θνάηδ ηαζ 1,795/1,390 = 29,14 % απυ ημ ιέζμ
υνμ ημο κμιμφ Έανμο. Γείβια ηδξ ιεβάθδξ ακμιμζμβέκεζαξ είκαζ υηζ ζημ ιεκ
Ονθέα, μ δείηηδξ βήνακζδξ είκαζ ζηα 1,541, θυβς ηςκ διζμνεζκχκ μζηζζιχκ πμο
δζαηδνμφκ ορδθυ πμζμζηυ κέςκ, εκχ ζημ μοθθί είκαζ ζπεδυκ μ ιέζμξ υνμξ
ημο Γήιμο ηαζ ζηδ Γ.Δ.Σοπενμφ ακένπεηαζ ζημ ελαζνεηζηά ορδθυ δείηηδ 2,333.
ημ δείηηδ απυθοηδξ βήνακζδξ ηα πνάβιαηα είκαζ ζοβηνζηζηά ηαθφηενα, θυβς
ηονίςξ ηδξ αολδιέκμο πμζμζημφ ζηζξ δθζηίεξ 15-24 ηαζ ιάθζζηα ζημοξ άκδνεξ
(θυβς ηθδνςηχκ). Υαναηηδνζζηζηά, ζημοξ μζηζζιμφξ Λφναξ ηαζ Λεοηίιδξ ηδξ
ηεθεοηαίαξ μζ δείηηεξ βήνακζδξ είκαζ ελαζνεηζηά ορδθμί (ζηδ Λφνα θεάκεζ ηα
6,47), εκχ ακηζεέηςξ ζηδκ ηαημζημφιεκδ ηονίςξ απυ ιμοζμοθιάκμοξ Γδιμηζηή

[37]

P.
P.65-

Κμζκυηδηα Μ.Γενείμο μ ζοκηεθεζηήξ είκαζ ακάζηνμθμξ, ήημζ ι.μθζξ 0,592, ηάηζ
πμο οπμδδθχκεζ ιία ελαζνεηζηά κεακζηή ημζκςκία. Αοηυ ακηακαηθάηαζ ηαζ ζημ
δείηηδ ακηζηαηάζηαζδξ, μ μπμίμξ εκχ βζα ημ Γήιμ μοθθίμο ζοκμθζηά είκαζ
ελαζνεηζηά παιδθυξ ηαζ ακδζοπδηζηυξ , ήημζ 0,596 ηαζ ζηδ Γ.Δ. Σοπενμφ πέθηεζ
ζηα 0,441, ζηδ Γδιμηζηή Κμζκυηδηα Μ.Γενείμο θεάκεζ ζημ ελαζνεηζηά ορδθυ
θυβμ 1,722.

ΠΡΌΒΛΔΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
2021

Υνδζζιμπμζχκηαξ

ημοξ

παναπάκς

ζοκηεθεζηέξ

(βήνακζδξ,

ακηζηαηάζηαζδξ, ελάνηδζδξ), υπςξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ δδιμβναθζηχκ
απυθοηςκ ηαζ ζοβηνζηζηχκ δδιμβναθζηχκ ιεβεεχκ απυ ημ 1971 ηαζ ελήξ, αθθά
επίζδξ, (θυβς μιμζυηδηαξ ζημζπείςκ), θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηάπμζμοξ απυ
ημοξ πανάβμκηεξ πμο πνμζδζυνζζακ ηδκ ελέθζλδ ηαηά ηδ δεηαεηία 1961-70 (ηαη
ελμπήκ ελςηενζηή ιεηακάζηεοζδ) ηαζ ηέθμξ ημ πζμζηυ «ημνεζιμφ» ή «θένμοζαξ
απμιέκμοζαξ

ζηακυηδηαξ»

ηςκ

επζιένμοξ

μζηζζιχκ,

ηαζ

ηέθμξ,

πμθθαπθαζζάγμκηαξ ιε αοεαίνεημοξ ηαη‟ ακάβηδκ ζοκηεθεζηέξ θυβς ηδξ ηνίζδξ
ηαζ ηςκ δζαθαζκυιεκςκ θαζκμιέκςκ επζηάποκζδξ ηδξ δδιμβναθζηήξ απίζπκαζδξ
ηαηαθήβμοιε ζε δφμ ζεκάνζα. Σν πιένλ αηζηφδνμν νξίδεη ηνλ πιεζπζκφ ζηα
12.300-12.500 άηνκα, ελψ ην απαηζηφδνμν ζηα 9.800-10.100 άηνκα. (ημ
δεφηενμ ζηδκ πενίπηςζδ απμπχνδζδξ ή αηναίαξ ιείςζδξ ημο ζηναημφ). Δίκαζ δ
πνχηδ θμνά ηαηά ηδκ μπμία οθίζηαηαζ ηυζμ ιεβάθδ απυηθζζδ ακάιεζα ζηα δφμ
αηναία ζεκάνζα, εκχ επίζδξ δ ιείςζδ ηαηά ηδκ δεηαεηία 2001-2011 ήηακ ηαηά
πμθφ ιεβαθφηενδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ.

Β.1.3. Διάρθρωση Ανθρώπινου Δυναμικού

ηδκ πανμφζα εκυηδηα πανμοζζάγεηαζ δ δζάενςζδ ημο ακενςπίκμο δοκαιζημφ
πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ Γήιμ μοθθίμο ιε ακαθμνά ζημκ μζημκμιζηά
εκενβυ ηαζ ιδ εκενβυ πθδεοζιυ ηαζ ζηα πμζμζηά ηδξ ακενβίαξ.

Οηθνλνκηθά Δλεξγφο θαη κε Πιεζπζκφο
πεηζηά ιε ηδκ δζάενςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ημο πθδεοζιμφ ηαηά ημ 2001 ιε ηα
ζημζπεία πμο ακηζζημζπμφκ ζημ Νέμ Γήιμο μοθθίμο (αθ. παναηάης πίκαηαξ)
ακαηφπημοκ μζ ελήξ ζοβηεκηνςηζημί πίκαηεξ:

[38]

Πίλαθαο:

Οηθνλνκηθά ελεξγόο θαη κε ελεξγόο Πιεζπζκόο
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ
Άημια

%

Δκενβυξ

6492

40,05%

Μδ Δκενβυξ

9.718

59,95 %

χλνιν

16210

100,0%

Ήηνη ην πνζνζηό ηνπ ελεξγνύ νηθνλνκηθά πιεζπζκνύ είλαη κόιηο ην 40,05
%, όηαλ ζε επίπεδν λνκνύ ην πνζνζηό απηό θζάλεη ζηα 57.683/ 135.770 =
42,49%
ε επίπεδν Θξάθεο ην επίπεδν νηθνλνκηθά ελεξγώλ αλέξρεηαη ζην
πνζνζηό ησλ 148.301 / 324.934 = 45,64 %
ε εζληθό επίπεδν ην πνζνζηό απηό είλαη
4.621.848/ 9.887.737 = 46,74%

ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα επζζδιακεεί ημ βεβμκυξ υηζ ζημκ ιδ μζημκμιζηά
εκενβυ πθδεοζιυ έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ηαζ ηα άημια εηείκα πμο δήθςζακ ζακ
επάββεθια ηα μζηζαηά ηαζ ηα άημια πμο είκαζ ιαεδηέξ – ζπμοδαζηέξ – θμζηδηέξ,
ζηναηζχηεξ ή ζοκηαλζμφπμζ.
ε υ,ηζ αθμνά ηδκ ηαηακμιή ηαηά Γδιμηζηή Δκυηδηα παναηδνείηαζ ιεβάθδ
ακμιμζμβέκεζα, απυ ημ πμζμζηυ 43,87% (πμο ακένπεηαζ ζημ πμζμζηυ 922/1822
= 50,60% ηαζ ζημοξ άκδνεξ ηδξ Γδιμηζηήξ Κμζκυηδηαξ ημ 550/901 = 61,04 %),
ιέπνζ ημ πμζμζηυ ημο 36,89 % ζηδ Γ.Δ.μοθθίμο (23,00 % ζηδκ Σ.Κ.
Λοηυθςημξ).
Πίλαθαο:

Οηθνλνκηθά ελεξγόο θαη κε ελεξγόο Πιεζπζκόο
Γ.Δ. ΟΡΦΔΑ

Γ.Δ. ΟΤΦΛΗΟΤ
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Γ.Δ. ΣΤΥΔΡΟΤ

Άημια

%

Άημια

%

Άημια

%

Δκενβυξ

2.428

43,87%

2.533

36,89%

1531

40,19%

Μδ Δκενβυξ

3.107

56,13%

4.333

63,11%

2278

49,81%

χλνιν

5.535

100,0%

6.866

100,0%

3809

100,0%

* βζα 27 άημια δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Οηθνλνκηθά ελεξγφο Πιεζπζκφο αλά θχιν θαη ειηθία
Σα πμζμζηά αοηά δζαθμνμπμζμφκηαζ ηαηά πμθφ ακάιεζα ζε άκδνεξ ηαζ
Καηά ηδκ ηαηακμιή ημο εκενβμφ πθδεοζιμφ ηυζμ ηαηά ηδκ απμβναθή ηδξ
ΔΤΔ ημ 1991 υζμ ηαζ ηαηά ηδκ απμβναθή ημο 2000, μζ άκηνεξ απμηεθμφκ ηδκ
πθεζμρδθία. Ο μζημκμιζηά εκενβυξ πθδεοζιυξ ηαηά ημ 1991 απμηεθμφζε ημ
35% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ημο δήιμο, εκχ ηαηά ημ 2001 ημ 29,8%. Ζ
ιείςζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημκ ανζειυ ηαηά ηδκ δεηαεηία 1991 – 2001 είκαζ
ηδξ ηάλδξ ημο 5,2%, εκυξ πμζμζημφ αλζμζδιείςημο.

Γεωγραθικά διαμερίζμαηα, νομοί,
δήμοι / κοινόηηηες, δημοηικά /
κοινοηικά διαμερίζμαηα, θύλο,
ομάδες ηλικιών
Δ.Ε.ΟΡΦΕΑ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Άππενερ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

Οικονομικώς ενεργοί
Ανεργοι
ύνολο

2.428
2
79
263
267
326
297
286
255
202
214
205
26
6
0
1.499
0
63
188
174
207
180

Απαζτολούμενοι
2.266
0
59
229
244
298
276
278
246
196
210
198
26
6
0
1.391
0
49
167
159
183
163
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ύνολο
162
2
20
34
23
28
21
8
9
6
4
7
0
0
0
108
0
14
21
15
24
17

Από
ασηούς
"νέοι"
51
2
17
17
8
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
11
12
4
6
0

Οικονομικώς
μη
ενεργοί
3.107
313
394
233
121
73
54
51
54
63
129
227
491
447
457
1.326
147
230
138
34
8
7

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Θήλειρ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Δ.Ε.ΟΤΦΛΙΟΤ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Άππενερ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Θήλειρ
10-14

180
144
105
124
115
16
3
0
929
2
16
75
93
119
117
106
111
97
90
90
10
3
0
2.533
0
84
291
332
379
341
310
263
192
194
127
16
3
1
1.704
0
64
210
215
252
214
213
169
121
133
98
12
3
0
829
0

174
139
101
122
115
16
3
0
875
0
10
62
85
115
113
104
107
95
88
83
10
3
0
2.254
0
27
215
277
349
320
294
252
185
188
127
16
3
1
1.495
0
17
154
181
231
196
198
161
116
128
98
12
3
0
759
0

[41]

6
5
4
2
0
0
0
0
54
2
6
13
8
4
4
2
4
2
2
7
0
0
0
279
0
57
76
55
30
21
16
11
7
6
0
0
0
0
209
0
47
56
34
21
18
15
8
5
5
0
0
0
0
70
0

0
0
0
0
0
0
0
0
18
2
6
5
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
113
0
25
41
32
13
1
0
1
0
0
0
0
0
0
61
0
15
24
15
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0

11
9
18
40
88
220
204
172
1.781
166
164
95
87
65
47
40
45
45
89
139
271
243
285
4.333
332
557
321
165
100
100
98
93
152
252
428
620
557
558
1.931
157
399
231
75
12
11
14
14
22
72
183
282
247
212
2.402
175

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Δ.Ε.ΣΤΥΕΡΟΤ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Άρρενες
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Θήλεις
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

20
81
117
127
127
97
94
71
61
29
4
0
1
1.531
1
22
154
162
196
181
187
154
146
154
130
19
12
13
1.014
1
15
117
115
135
111
126
99
82
88
95
15
7
8
517
0
7
37
47
61
70
61
55
64
66
35

10
61
96
118
124
96
91
69
60
29
4
0
1
1.438
0
15
128
142
181
171
182
150
144
151
130
19
12
13
944
0
10
96
99
125
104
122
96
81
86
95
15
7
8
494
0
5
32
43
56
67
60
54
63
65
35

[42]

10
20
21
9
3
1
3
2
1
0
0
0
0
93
1
7
26
20
15
10
5
4
2
3
0
0
0
0
70
1
5
21
16
10
7
4
3
1
2
0
0
0
0
23
0
2
5
4
5
3
1
1
1
1
0

10
17
17
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
61
1
7
23
17
7
5
1
0
0
0
0
0
0
0
49
1
5
19
14
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
2
4
3
1
1
1
0
0
0
0

158
90
90
88
89
84
79
130
180
245
338
310
346
2.278
168
265
145
71
40
51
44
42
55
108
253
341
333
362
1.019
80
184
97
34
4
9
13
13
15
28
93
159
148
142
1.259
88
81
48
37
36
42
31
29
40
80
160

65-69
70-74
75+

4
5
5

4
5
5

0
0
0

0
0
0

182
185
220

Β.2.2. Άλεξγνη
Καηά ηδκ απμβναθή ηδξ ΔΤΔ ημ 1991 μζ πενζζζυηενμζ άκενβμζ ζηδκ πενζμπή
ήηακ άκηνεξ 78,6% εκχ μζ βοκαίηεξ απμηεθμφζακ ημ 21,4% ημο πθδεοζιμφ ηςκ
ακένβςκ. Σα πμζμζηά αοηά ηνμπμπμζήεδηακ ηαηά ημ έημξ 2001.
Δζδζηυηενα έπμοιε ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα πμο παναηίεεηαζ παναηάης
Γ.Δ.Ονθέα : άκενβμζ άκδνεξ

66,67 % / άκενβεξ βοκαίηεξ 33,33 % / ζφκμθμ

άκενβςκ 6,67 % επί ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ
Γ.Δ.μοθθίμο: άκενβμζ άκδνεξ 74,91 % / άκενβεξ βοκαίηεξ 25,09%/ ζφκμθμ
άκενβςκ 11,01 % επί ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ
Γ.Δ.Σοπενμφ: άκενβμζ άκδνεξ 75,27%

/ άκενβεξ βοκαίηεξ 24,73 % / ζφκμθμ

άκενβςκ
6,04 % επί ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ
οκμθζηά ζημ Γήιμ μοθθίμο: άκενβμζ άκδνεξ 72,47%

/ άκενβεξ βοκαίηεξ

27,53 % / ζφκμθμ άκενβςκ 8,23 % επί ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ
Δπί ηςκ ακένβςκ ημ πμζμζηυ ηςκ κέςκ είκαζ 225/534 = 42,13%.
Ο ακαθοηζηυξ πίκαηαξ έπεζ ςξ ελήξ:

Οζημκμιζηχξ εκενβμί
Γεςβναθζηά δζαιενίζιαηα, κμιμί,
δήιμζ / ημζκυηδηεξ, δδιμηζηά /
ημζκμηζηά δζαιενίζιαηα, θφθμ,
μιάδεξ δθζηζχκ

Γ.Δ.ΟΡΦΔΑ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

Ακενβμζ
φκμθμ

2.428
2
79
263
267
326
297
286
255
202
214
205
26
6

Απαζπμθμφιεκμζ

2.266
0
59
229
244
298
276
278
246
196
210
198
26
6
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φκμθμ

162
2
20
34
23
28
21
8
9
6
4
7
0
0

Απυ
αοημφξ
"κέμζ"
51
2
17
17
8
6
1
0
0
0
0
0
0
0

Οζημκμιζηχξ ιδ
εκενβμί

3.107
313
394
233
121
73
54
51
54
63
129
227
491
447

75+
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ. Λαβάξσλ
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ. Ακνξίνπ
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ. Κπξηαθήο
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ..Μάλδξαο
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ..Μαπξνθθιεζίνπ
Άξξελεο
Θήιεηο
Γ.Κ.Μηθξνχ Γεξείνπ
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ.Πξσηνθθιεζίνπ
Άξξελεο
Θήιεηο
Γ.Δ. ΟΤΦΛΗΟΤ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Άξξελεο
Θήιεηο
Γ.Κ.νπθιίνπ
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ.Γαδηάο
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ.. Κνξλνθσιεάο
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ. Λαγπλψλ
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ. Λπθφθσηνο
Άξξελεο

0
1.499
929
557
353
204
207
126
81
57
30
27
78
46
32
170
96
74
922
550
372
437
298
139
2.533
0
84
291
332
379
341
310
263
192
194
127
16
3
1
1.704
829
1.826
1.248
578
232
155
77
177
112
65
160
94
66
138
95

0
1.391
875
509
328
181
200
122
78
56
29
27
74
44
30
168
95
73
836
484
352
423
289
134
2.254
0
27
215
277
349
320
294
252
185
188
127
16
3
1
1.495
759
1.614
1.085
529
205
139
66
162
101
61
153
87
66
120
83

[44]

0
108
54
48
25
23
7
4
3
1
1
0
4
2
2
2
1
1
86
66
20
14
9
5
279
0
57
76
55
30
21
16
11
7
6
0
0
0
0
209
70
212
163
49
27
16
11
15
11
4
7
7
0
18
12

0
33
18
22
15
7
5
4
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
22
12
10
0
0
0
113
0
25
41
32
13
1
0
1
0
0
0
0
0
0
61
52
87
49
38
19
9
10
2
1
1
1
1
0
4
1

457
1.326
1.781
885
334
551
300
112
188
101
44
57
107
39
68
252
101
151
900
351
549
562
345
217
4.333
332
557
321
165
100
100
98
93
152
252
428
620
557
558
1.931
2.402
2.680
1.083
1.597
535
307
228
356
129
227
300
130
170
462
282

Θήιεηο
Γ.Δ.ΣΤΥΔΡΟΤ
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
Άξξελεο
Θήιεηο
Γ.Κ.Σπρεξνχ
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ..Λεπθίκκεο
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ..Λχξαο
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ..Πξνβαηψλνο
Άξξελεο
Θήιεηο
Σ.Κ..Φπιαθηνχ
Άξξελεο
Θήιεηο
ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
Άξξελεο
Θήιεηο

43
1.531
1
22
154
162
196
181
187
154
146
154
130
19
12
13
1.014
517
877
597
280
100
74
26
62
39
23
339
221
118
153
83
70
6492
4217
2275

37
1.438
0
15
128
142
181
171
182
150
144
151
130
19
12
13
944
494
819
550
269
90
66
24
56
35
21
328
214
114
145
79
66
5958
3830
2128

6
93
1
7
26
20
15
10
5
4
2
3
0
0
0
0
70
23
58
47
11
10
8
2
6
4
2
11
7
4
8
4
4
534
387
147

3
61
1
7
23
17
7
5
1
0
0
0
0
0
0
0
49
12
46
39
7
5
4
1
2
2
0
6
4
2
2
0
2
225
143
82

180
2.278
168
265
145
71
40
51
44
42
55
108
253
341
333
362
1.019
1.259
969
354
615
220
85
135
176
74
102
703
424
279
210
82
128
9718
4276
5442

Β.3. Εκροέσ Πληθυςμού
Β.3.1. Γηαθχκαλζε εθξνψλ πιεζπζκνχ
Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ εηνμέξ απυ ημκ Γήιμ ημνοθχεδηακ ηαηά
ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάζηδηακ ιεζςηζηέξ ηάζεζξ
ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 βζα κα ειθακζζημφκ ορδθυηαηεξ ηάζεζξ
εηνμχκ ηαζ πάθζ ιεηά ημ 2001 (μζ μπμίεξ εκημφημζξ δεκ έπμοκ αηυιδ
δδιμζζμπμζδεεί).
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οκεπχξ παναηδνμφιε, υηζ δίπςξ κα οθίζηακηαζ έηηαηηεξ πενζπηχζεζξ πμο εα
δζηαζμθμβμφζακ ιία ιεβάθδ αθάζιαλδ ημο πθδεοζιμφ, δ ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ
ηαηά ηδ δεηαεηία 2001-2010 πνμζεββίγεζ ηα επίπεδα ηδξ «ιαφνδξ» δεηαεηίαξ
ημο 1961-1970 ηαζ ιαξ πνμσδεάγεζ βζα αοηυ πμο εα αημθμοεήζεζ ηαηά ηα έηδ
πμο ένπμκηαζ, εάκ δεκ θδθεμφκ άιεζα ηαζ ημθιδνά ιέηνα.
Β.3.2. Αηηία εθξνήο πιεζπζκνχ αλά Φχιν
Ζ ααζζηυηενδ αζηία θοβήξ είκαζ δ εφνεζδ ενβαζίαξ (63,9%) ηαζ αημθμοεεί μ
βάιμξ (26,0%) ηαζ μζ ζπμοδέξ (8,3%). Ζ αζηία θοβήξ δζαθμνμπμζείηαζ ηαηά ηδκ
ηαηακμιή θφθμο υπμο ημ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ πμο έθοβακ απυ ημκ Γήιμ
θυβς βάιμο είκαζ 43,1% εκχ βζα ημοξ άκηνεξ ημ πμζμζηυ αοηυ είκαζ ιυθζξ 6,2%.
ΠίλαθαοΒ.3.2.1.

Αηηία εθξνήο πιεζπζκνύ αλά Φύιν (ηα απνηειέζκαηα

αθνξνύλ ζηε Γ.Δ.νπθιίνπ)
Αηηία εθξνήο

Φχιν
Άννεκ
40

Γάμοσ
Δνβαζία
πμοδέξ
Άθθδ αζηία

6,2%

ζηνηρεία

320
43,1%

544
84,5%

46,0%

6,2%

10,1%

2,6%

5

3

100%

22
1,6%

1
0,1%

644
φκμθμ

115
8,3%

0,7%

0,5%

886
63,9%

75

17

360
26,0%

342

40

Υσξίο

χλνιν

Θήθο

743
100%
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4
0,3%
1387
100%

Β.3.3. Συπμξ εβηαηάζηαζδξ (ηα απνηειέζκαηα αθνξνύλ ζηε Γ.Δ.νπθιίνπ)
Ο ηφνζμξ ηυπμξ εβηαηάζηαζδξ αοηχκ πμο έθοβακ θαίκεηαζ κα είκαζ δ
Αθελακδνμφπμθδ (21,9%) εκχ αημθμοεμφκ δ Αεήκα (19,7%) ηαζ δ Θεζζαθμκίηδ
(16,5%).

Πίλαθαο Β.3.3.1.

Σόπνο εγθαηάζηαζεο

Σφπνο

Άηνκα

%

ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ

298

21,9%

ΑΘΖΝΑ

268

19,7%

ΘΔ/ΝΗΚΖ

225

16,5%

Δ.Δ.

142

10,4%

ΤΠΟΛ. ΔΛΛΑΓΑ

138

10,1%

Ν. ΔΒΡΟΤ

97

7,1%

ΤΠΟΛ. ΘΡΑΚΖ

69

5,1%

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

67

4,9%

ΣΟΤΡΚΗΑ

29

2,1%

ΒΑΛΚΑΝΗΑ

12

0,9%

ΑΜΔΡΗΚΖ-ΑΤΣΡΑΛΗΑ

11

0,8%

ΑΦΡΗΚΖ

7

0,5%

1.363

100%

χλνιν
Υςνίξ ζημζπεία

24

ΠίλαθαοΒ.3.1.1.

Μεηώζεηο πιεζπζκνύ
% αξρηθνχ

Γεθαεηία εθξνήο

Άηνκα

1961-1970

5758

21,04%

1971 - 1980

1047

4,85%

1981 - 1990

1277

6,21 %

1991 - 2000

1516

7,86 %

2001-2010

2868

16,14 %

πιεζπζκνχ
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Β.4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ημ Γήιμ μοθθίμο εκημπίγμκηαζ μζ ελήξ ηφνζμζ ημιείξ δναζηδνζυηδηαξ, μζ μπμίμζ
δζαδναιαηίγμοκ έκα νυθμ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ μζημκμιία ηδξ πενζμπήξ:
1.γεσξγία
2.θηελνηξνθία
3.αιηεία
4. πινηνκία
5. ζεξνηξνθία-εκπόξην κεηαμηνύ

Β.4.1. ΓΔΩΡΓΗΑ
Ζ πενζμπή ιεθέηδξ είκαζ ιζα αβνμηζηή πενζμπή. Δπμιέκςξ δ ζδιαζία ηδξ
βεςνβίαξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ, πμθζηζζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ
πενζμπή είκαζ πμθφ ζδιακηζηή. Οζ ηαθθζένβεζεξ έπμοκ ςξ ελήξ ακαθοηζηά:
(αθ. Πανάνηδια 1: ηαηζζηζηά Κ.Έανμο ):
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Κατηγορίεσ χρήςησ γησ

Ζ ζοκμθζηή δζαεέζζιδ έηηαζδ ημο Γήιμο μοθθίμο ακένπεηαζ ζηζξ 1323,72
η.πι.( ήημζ, ημ 31,21 % ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ημο κμιμφ/ έηηαζδ κμιμφ 4.242
η.πι.). Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο μοθθίμο είκαζ δ ιεβάθδ
ακαθμβία ηςκ διζμνεζκχκ-μνεζκχκ εηηάζεςκ πμο δζαεέηεζ, πμο ακένπμκηαζ ζε
πμζμζηυ πενί ημ 56% ηδξ ζοκμθζηήξ δζαεέζζιδξ έηηαζδξ ημο Γήιμο. Δπίζδξ
ζδιακηζηή είκαζ δ δαζμηάθορδ πμο πενζθαιαάκεζ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηςκ
μνεζκχκ πενζμπχκ, εκχ επίζδξ επεηηείκεηαζ ζε ιεβάθμ ιένμξ ηςκ πεδζκχκ
πενζμπχκ. Ζ ζοκμθζηή δαζμηάθορδ (2005) ηαηαθαιαάκεζ 641.337,6 πζθζάδεξ
ζηνέιιαηα ή ζε πμζμζηυ 48,45 % ηδξ ζοκμθζηήξ δζαεέζζιδξ έηηαζδξ ηδξ
πενζμπήξ ημο Γήιμο μοθθίμο.
διακηζηυ πμζμζηυ ηδξ δζαεέζζιδξ έηηαζδξ ηαηαθαιαάκμοκ μζ αμζηυημπμζ πμο
ακένπμκηαζ ζε 20,7% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ημο Γήιμο. Ζ φπανλδ ηςκ
ιεβάθςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ ηαζ

αβνακαπαφζεςκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ

πενζμπή, ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ, ηάης απυ μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ,
εοκμσηέξ ζοκεήηεξ βζα ακάπηολδ ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ παναβςβήξ ζηδκ πενζμπή.

Β.4.1.1. Συμπληρωματικά ςτοιχεία Γεωργίασ βάςει τησ έρευνασ πεδίου

1.Δηζόδεκα Αγξνηηθώλ Ννηθνθπξηώλ
Σμ εζζυδδια ηςκ Αβνμηζηχκ Νμζημηονζχκ ζημ πενζμπή ιεθέηδξ εηηζιάηαζ ηαηά
ιέζμ υνμ πενίπμο ζηα 9.000 εονχ εηδζίςξ βζα ηάεε κμζημηονζυ.

2.Κιίκα Δγθαηάιεηςεο
Σμ ηθίια εβηαηάθεζρδξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ θαζκυιεκμ ζημ Γήιμ μοθθίμο. Σα
ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα (Αεήκα, Θεζζαθμκίηδ) ηαζ δ Αθελακδνμφπμθδ είκαζ μζ
ηφνζμζ απμδέηηεξ ηδξ εζςηενζηήξ αοηήξ ιεηακάζηεοζδξ. Οζ ηφνζμζ θυβμζ
εβηαηάθεζρδξ είκαζ μζ ελήξ:
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Ζ εφνεζδ ενβαζίαξ (ημ πμζμζηυ ακενβίαξ είκαζ ιεβάθμ ζδζαίηενα ζημ
βοκαζηείμ πθδεοζιυ).



Ζ έθθεζρδ οπμδμιχκ ηαζ δ αίζεδζδ εβηαηάθεζρδξ απυ ηδκ πμθζηεία ςεεί
ημοξ ηαημίημοξ ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα βζα ελεφνεζδ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ
γςήξ.



Οζ κέμζ ιαγί ιε ηδκ εφνεζδ ενβαζίαξ γδημφκ ηαθφηενδ δζαζηέδαζδ ηαζ
ροπαβςβία.



Οζ πνμμπηζηέξ ηαθφηενδξ εηπαίδεοζδξ (θνμκηζζηήνζα, λέκςκ βθςζζχκ,
αεθδηζζιυξ, ιμοζζηή ηθπ).



Ζ ακενβία ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ μζημκμιζηυ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ έπμοκ
πενζέθεεζ αβνυηεξ ηαζ μζ ηηδκμηνυθμζ ηδξ πενζμπήξ. Ο παναδμζζαηυξ ηνυπμξ
εκαζπυθδζδξ ιε ηδκ βεςνβία ηαζ ηδκ ηηδκμηνμθία δεκ αθήκεζ ιεβάθα
πενζεχνζα ηένδμοξ. Σμ ιεβάθμ ηυζημξ παναβςβήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ
ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ζηνέθμοκ ημοξ κέμοξ πνμξ
επαββέθιαηα πμο απμθένμοκ πζμ ζηαεενυ εζζυδδια ηαζ δεκ ελανηχκηαζ
απυ ηζξ ααέααζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ.

1. Πξνζθνξά – Εήηεζε γηα ελνηθίαζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ.
ημ Γήιμ μοθθίμο οπάνπεζ πνμζθμνά ηαεχξ ηαζ γήηδζδ βζα εκμζηίαζδ. Ζ
γήηδζδ υιςξ οπενηενεί ηδξ πνμζθμνάξ ελαζηίαξ ημο υηζ ημ εηήζζμ αβνμηζηυ
εζζυδδια έπεζ ιεζςεεί αζζεδηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιε απμηέθεζια κα απαζηείηαζ
ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηαθθζενβεζχκ βζα κα ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ ιζαξ αβνμηζηήξ
μζημβέκεζαξ. Οζ ιέζεξ ηζιέξ εκμζηίαζδξ ακά ζηνέιια έπμοκ ςξ ελήξ:

Σηκέο ελνηθίαζεο αξδεπφκελσλ – μεξηθψλ εθηάζεσλ

Γήιμξ

Ανδεουιεκεξ

Ξδνζηέξ

εηηάζεζξ

εηηάζεζξ

25-30 εονχ

5-15 εονχ

μοθθίμο

2. Ύπαξμε Γξαθείνπ Αγξνηηθήο αλάπηπμεο - Γεσπόλσλ.
Γναθείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ οπάνπεζ ζημ Γήιμ μοθθίμο.
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ημ Γήιμ μοθθίμο εηηυξ ημο βναθείμο Γεςνβζηήξ Ακάπηολδξ δεκ θεζημονβεί
άθθδ οπδνεζία βεςνβζηήξ οπμζηήνζλδξ. Τπμζηήνζλδ ζημοξ αβνυηεξ πανέπμοκ
επίζδξ ζδζχηεξ βεςπυκμζ ηαζ αεααίςξ δ Έκςζδ Αβνμηζηχκ οκεηαζνζζιχκ
μοθθίμο.
Ζ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ πθέμκ δεκ οθίζηαηαζ, ηαεχξ έπεζ
εκηαπεεί ζηδκ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Ννηίνπ Έβξνπ, ιε έδνα ηδκ
Αθελακδνμφπμθδ, ημ μοθθί οπάνπεζ μ «Αβνμηζηυξ οκεηαζνζζιυξ Κμζκήξ
Αβνμηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ μοθθζχηζηα Κεθάνζα», πμο απαζπμθεί δφμ (2)
επμπζημφξ οπαθθήθμοξ.
Υξήζε ιηπαζκάησλ ή Φπηνθαξκάθσλ
Υαναηηδνζζηζηυ

ημο

ηνυπμο

ηαθθζένβεζαξ

ημο

Γήιμο

είκαζ

δ

πνήζδ

θοημθανιάηςκ ηαζ θζπαζιάηςκ ηαηυπζκ ζοιαμοθήξ βεςπυκμο.

3. Πξνγξάκκαηα Γεσξγηθήο Τπνδνκήο
ημ Γήιμ μοθθίμο ηα πνμβνάιιαηα ηα μπμία εηηεθμφκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ
βεςνβζηήξ οπμδμιήξ είκαζ ηα πέδζα Βεθηίςζδξ ηα μπμία ηαζ επζδμημφκηαζ.

4. Μέγεζνο κέζεο εθκεηάιιεπζεο αλά λνηθνθπξηό
ημ Γήιμ μοθθίμο, ζημ μοθθί ημ ιέβεεμξ ηδξ ιέζδξ εηιεηάθθεοζδξ ακά
κμζημηονζυ ακένπεηαζ ζηα 100 ζηνέιιαηα πενίπμο βζα ημοξ επαββεθιαηίεξ
αβνυηεξ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ ιζηνμηαθθζενβδηέξ, μζ μπμίμζ αζπμθμφκηαζ
εναζζηεπκζηά ιε ηδ βεςνβία ιε ζημπυ ηδκ ζδζμηαηακάθςζδ. Αοημί ηαθθζενβμφκ
πμθφ ιζηνέξ εηηάζεζξ, πενί ηα 5-15 ζηνέιιαηα.
ηζξ οπυθμζπεξ Γδιμηζηέξ ή Σμπζηήξ Κμζκυηδηεξ δ ιέζδ εηιεηάθθεοζδ ακά
κμζημηονζυ εηηζιάηαζ ζηα 30-50 ζηνέιιαηα πενίπμο.

5. Καηαθεξκαηηζκόο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ
Σμ ζφκμθμ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, παναηηδνίγεζ μ ηαηαηενιαηζζιυξ, μ
μπμίμξ είκαζ ανηεηά ιεβάθμξ ηαζ ζημ Γήιμ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ.

6. Αθηήκνλεο
ημοξ μζηζζιμφξ ημο Γήιμο μοθθίμο οπάνπμοκ ανηεημί αηηήιμκεξ.
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7. Αξδεπόκελεο εθηάζεηο
Απυ ημ 1997 ηαζ ιεηά οπάνπεζ αφλδζδ ηςκ ανδεουιεκςκ εηηάζεςκ. φιθςκα
ιε ηα ζημζπεία ηδξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ δεκ παναηδνείηαζ ηαιία αφλδζδ ζημ
Γήιμ μοθθίμο.

8. Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο – Βηνινγηθά πξντόληα
ημ ζφκμθμ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ δ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαθθζένβεζα αζμθμβζηχκ
πνμσυκηςκ ανίζηεηαζ ζηα πνχηα ζηάδζα ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα
αλζμζδιείςηεξ πμζυηδηεξ. Πένα απυ ηδ ηαθθζένβεζα ηάπμζςκ εζδχκ θαπακζηχκ
ηαζ θνμφηςκ πςνίξ

ηδκ πνήζδ

θοημθανιάηςκ ηαζ θζπαζιάηςκ

απυ

ιειμκςιέκμοξ ζδζχηεξ, ζημ Γήιμ μοθθίμο βίκεηαζ ιία δμηζιαζηζηή πνμζπάεεζα
βζα μζημθμβζηή ηαθθζένβεζα αάιααημξ, εκχ ζηδκ Γαδζά οπάνπεζ ιζα αζμθμβζηή
ηαθθζένβεζα δθίακεμο ζε έηηαζδ 25 ζηνειιάηςκ.

9. Παξαδνζηαθά πξντόληα
Σμ παναδμζζαηυ πνμσυκ βζα ημ μοθθί είκαζ ηα ζηαθφθζα ηαζ ημ ιεηάλζ. Σα
ζηαθφθζα απμηεθμφκ ακαβκςνζζιέκα παναδμζζαηά πνμσυκηα ζε πακεναηζηυ
επίπεδμ εκχ ηα μοθθζχηζηα ιεηαλςηά ηαζ οθακηά οθάζιαηα είκαζ βκςζηά ζε
παβηυζιζμ επίπεδμ.

10. Αξσκαηηθά – θαξκαθεπηηθά θπηά
Γεκ οπάνπμοκ ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά ζε υθδ ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ
εηηυξ απυ ηα ζοκδεζζιέκα είδδ πμο ζοκακηχκηαζ ηαζ αθθμφ υπςξ νίβακδ,
παιμιήθζ.

11. Μεηαπνίεζε,

ηππνπνίεζε,

θαηάςπμε

(γεσξγνθηελνηξνθηθώλ) πξντόλησλ
12. Δκπνξία αγξνηηθώλ πξντόλησλ - κέγεζνο ηδηνθαηαλάισζεο
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αγξνηηθώλ

Γζα ημκ Γήιμ μοθθίμο ηα πνμσυκηα δζαηίεεκηαζ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα απυ ηδκ
Δ.Α.. μοθθίμο, ηδκ Τ.ΝΔ.ΚΟ. ηαζ απυ ηάπμζμοξ ζδζχηεξ. Σμ ιέβεεμξ ηδξ
ζδζμηαηακάθςζδξ αββίγεζ ιεηά αίαξ ημ 1 ιε 2% ζε υθα ηα δζαιενίζιαηα ημο
Γήιμο.

13. Δθηηκήζεηο γηα ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα
Τπάνπμοκ ανηεηά βεςνβζηά ιδπακήιαηα βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ
αβνμηχκ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. Ξέκα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ
υπςξ δ ζπμνά ηαζ δ ζοθθμβή ααιααηζμφ, γαπανυηεοηθςκ ηθπ.

14. πλεξγεία επηζθεπήο γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ
Ο ανζειυξ ηςκ ζοκενβείςκ είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ, ακ ηαζ δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ
πθήνςξ ζε ηεπκμθμβζηυ επίπεδμ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ αβνμηχκ. Σα πενζζζυηενα
απυ αοηά ανίζημκηαζ ζηδκ έδνα ηςκ Γήιμο εκχ ζημοξ μζηζζιμφξ ηςκ δήιςκ
οπάνπμοκ ιζηνά πμο ηαθφπημοκ μοζζχδεξ ακάβηεξ ηςκ αβνμηχκ.

15. ηνηρεία γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο
Ζ

βεςνβζηή

εηπαίδεοζδ

ηςκ

αβνμηχκ

βίκεηαζ

ιέζα

απυ

ημ

ΚΔΓΔ

Αθελακδνμφπμθδξ, ηα ΚΔΚ Έανμξ Δηπαζδεοηζηή ιε έδνα ημ Ανδάκζμ Φενχκ
ηαζ Γζάθμβμξ ιε πανάνηδια ζημ Φοθαηηυ.

16. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ αγξνηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα
Σα πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ ηςκ αβνμηχκ έπμοκ ςξ ακηζηείιεκμ ηδ θοηζηή ηαζ
γςζηή παναβςβή (ΚΔΚ Έανμξ Δηπαζδεοηζηή)

18 Γαζηθέο ππεξεζίεο - Ξύιεπζε
Γαζζηή οπδνεζία οπάνπεζ ζημ μοθθί. Σα ζημζπεία ηδξ Τπδνεζίαξ ημο
Γαζανπείμο μοθθίμο έπμοκ ςξ ελήξ:
Ζ δοκαιζηυηδηα είκαζ: 20 ιυκζιμζ οπάθθδθμζ.
Ζ πενζμπή εοεφκδξ: πνμξ κυημ απυ ημ νέια Ανδακίμο-νέια Ηηέαξ, δδθαδή
πενζθαιαάκεζ ηαζ ηιήια ημο Καθθζηνάηεζμο Γήιμο Αθελακδνμφπμθδξ, εκχ πνμξ αμνά
είκαζ δ βναιιή Μάκδναξ-ζδδνμφξ, δ μπμία ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηαοηίγεηαζ ιε ημ νμο ημο
Γζααμθμνέιαημξ. Τπυ ηδκ επμπηεία ημο ανίζηεηαζ μθυηθδνμ ημ δζαζζηυ ζφιπθεβια ημο
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Γδιμζίμο Γάζμοξ Γαδζάξ-Λεοηίιδξ-μοθθίμο, υπςξ ηαζ πενίπμο ημ 1/3 ημο δαζζημφ
ζοιπθέβιαημξ Γενείμο-Γαδζάξ-Αζζφιδξ.
οκεπχξ, ζδιακηζηυ ηιήια ημο εδάθμοξ ημο Γήιμο μοθθίμο ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή
εοεφκδξ ημο Γαζανπείμο Γζδοιμηείπμο.
Σα πνμαθήιαηα/εθθείρεζξ ημο Γαζανπείμο μοθθίμο είκαζ:
Έθθεζρδ πνμζςπζημφ
Αδοκαιία ηζκήζεςκ-εθέβπμο ηδξ πενζμπήξ εοεφκδξ θυβς ακεπάνηεζαξ ζε
ηαφζζια- μπήιαηα
Ζ παθαζυηδηα ημο ζηυθμο μπδιάηςκ, δ μπμία ηα ηαεζζηά ακαπμηεθεζιαηζηά έςξ
ακεκενβά.
ήιενα δναζηδνζμπμζμφκηαζ επηά δαζζημί ζοκεηαζνζζιμί ιε πενί ηα 190 ιέθδ.

. Ζ λφθεοζδ ζημκ Γήιμ μοθθίμο βίκεηαζ ιε άδεζα ημο δαζανπείμο ηαζ δ δζαπείνζζδ
ηαζ δ δζαηίκδζή ηδξ βίκμκηαζ απυ ημοξ επηά δαζζημφξ ζοκεηαζνζζιμφξ ηδξ πενζμπήξ.
Σα παναβυιεκα δαζζηά πνμσυκηα πνμένπμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδ ζπενιμθοή
Σναπεία ηαζ Μαφνδ Πεφηδ ηαζ απυ ηδκ πνεικμθοή πθαηφθοθθμ δνο ηαζ είκαζ ηαηά
ηφνζμ θυβμ ηαοζυλοθα δνουξ ηαζ ηαοζυλοθα ηαζ αζμιδπακζηή λοθεία Πεφηδξ. Ζ
παναβυιεκδ πμζυηδηα ηεπκζηήξ λοθείαξ είκαζ ιζηνή.
Σμ ηέκηνμ ηαηακάθςζδξ βζα υηζ αθμνά ηδκ πμζυηδηα ημο αζμιδπακζημφ λφθμο Πεφηδξ
είκαζ δ αζμιδπακία «Αηνίηαξ Α. Δ.». Σα ηαοζυλοθα δζαηίεεκηαζ βζα αημιζηέξ ακάβηεξ
ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ. Οζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηεπκζημφ λφθμο Πεφηδξ ηαζ Γνουξ
απμννμθχκηαζ απυ ηζξ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ ηαηενβαζίαξ λφθμο (πνζζηήνζα) ηδξ
πενζμπήξ.
οθθμβή νδηίκδξ δεκ βίκεηαζ δζυηζ ζηδκ πενζμπή δεκ εοδμηζιεί δ Υαθέπεζμξ
Πεφηδ, δ μπμία ιπμνεί κα ηδκ πνμζθένεζ.

Β.4.2. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ
Σδκ πενίμδμ 1981-2001 ζοκέαδζακ ιεβάθεξ ηαζ μοζζαζηζηέξ δζανενςηζηέξ
αθθαβέξ ζε υθμ ημ θάζια ηδξ εθθδκζηήξ ηηδκμηνμθίαξ. Υαναηηδνζζηζηά ημοξ
ζημζπεία ήηακ δ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ, δ εζζαβςβή μνεμθμβζηχκ
ιεευδςκ δζαπείνζζδξ ηαζ δ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ.
Ηδζαίηενα δναζηζηή ήηακ δ ιείςζδ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ
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πχναξ. Αοηυ ζοκέαδ ηαζ ζημ Γήιμ μοθθίμο ιε απμηέθεζια δ ηηδκμηνμθία ζηδκ
πενζμπή κα έπεζ ζδιακηζηά πενζμνζζηεί.
Ζ ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ αμμηνμθζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, δεκ μδήβδζε ζηδ
δδιζμονβία ιεβάθςκ ηηδκμηνμθζηχκ ιμκάδςκ, αθθά ζηδκ μοζζαζηζηή ιείςζδ ημο
γςζημφ ηεθαθαίμο ηαεχξ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ εηηνεθυιεκςκ γχςκ
ακά εηιεηάθθεοζδ.
Δηηζιάηαζ υηζ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηςκ ιεβάθςκ γχςκ αυζηεζ ηαζ ζηζξ εηηάζεζξ
ημο

ζοιπθέβιαημξ

Γενείμο

–

Αζζφιδξ

αθθά

ηαζ

ζημοξ

μνβακςιέκμοξ

αμζηυημπμοξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή ηαζ ζοβηεηνζιέκα, ζηα ηιήιαηα 76 ηαζ
77, εκχ ηα ιεζαία γχα αυζημοκ ηυζμ ιέζα ζηζξ δαζζηε΄ξ εηηάζεζξ υζμ ηαζ ζε
αμζηυημπμοξ.
Ζ απαβμνεοιέκδ βζα αμζηή έηηαζδ ιε νοειζζηζηέξ δζαηάλεζξ αθμνά ηδκ έηηαζδ
πμο ηαηαθαιαάκεζ δ Η, ΗΗ ηαζ ΗΗΗ δζαπεζνζζηζηή ηθάζδξ. ηδκ έηηαζδ αοηή δεκ
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα 7200 Ha πενίπμο ηδξ εηηυξ ιεθέηδξ έηηαζδξ πμο είκαζ μζ
πονήκεξ ημο πνμζηαηεουιεκμο δάζμοξ ηδξ Γαδζάξ βζα ηα μπμία ζζπφμοκ ηα ιέηνα
ηδξ Δ. Π. Μ. (ΤΠΔΥΧΓΔ – W. W. F. 1995).
Σα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζημ γςζηυ πθδεοζιυ δίκμκηαζ ζημ Πανάζηδια 2: Εςζηυξ
Πθδεοζιυξ 2011 Κ.Έανμο .

Β.4.2.2. Συμπληρωματικά ςτοιχεία Κτηνοτροφίασ βάςει τησ έρευνασ πεδίου

1. πλζήθεο ζηαβιηζκνύ ησλ δώσλ – πλζήθεο πνηκληνζηαζίσλ
Ο ζηααθζζιυξ ηςκ γχςκ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ βίκεηαζ ιε ημκ παναδμζζαηυ
ηνυπμ. Βεααίςξ, ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζηζξ απαζηήζεζξ βζα ζηεβκυ, ηαθά
αενζγυιεκμ ηαζ θεζημονβζηυ ζηάαθμ γχςκ. Οζ ζηάαθμζ είκαζ πνυπεζνεξ
ηαηαζηεοέξ ηαζ αοηυ αθμνά ηονίςξ ηα πνυααηα ηαζ ηζξ αίβεξ, εκχ οπάνπεζ 1
ζηάαθμξ

βαθαηημπαναβςβζηχκ

αβεθάδςκ

ηαζ

ηνεαημπαναβςβζηήξ

ηαηεφεοκζδξ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε ζηακμπμζδηζηή ηαηάζηαζδ. Σέζζενα
ζφβπνμκα πμζικζμζηάζζα έπμοκ ηαηαζηεοαζεεί πνμζθάηςξ ζημ μοθθί, ηα
μπμία ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ζοκεήηεξ εηιεηάθθεοζδξ.

2. Καηάζηαζε θαη πξνβιήκαηα καληξηώλ
Σα πμζικζμζηάζζα είκαζ ηονίςξ παναδμζζαηήξ ιμνθήξ, ηαηαζηεοαζιέκα απυ
θαιανίκεξ, ηζζιεκηυθζεμοξ ηαζ πυνηα (ηαθάιζα. Λυβς ημο ηνυπμο ηδξ
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ηαηαζηεοήξ ημοξ (παναδμζζαηυξ ηνυπμξ), ηα ιακηνζά ακηζιεηςπίγμοκ πμθθά
πνμαθήιαηα οβεζμκμιζηήξ θφζδξ ηαζ θεζημονβζηήξ ηαεχξ ηαζ δοζημθία
πνυζααζδξ, έθθεζρδ κενμφ ηαζ νεφιαημξ ηαζ δεκ εκδείηκοηαζ μ ελμπθζζιυξ ημοξ
ιε ζφβπνμκα ηηδκμηνμθζηά ιδπακήιαηα (αοηυιαηεξ πμηίζηνεξ, δζαιενίζιαηα
ημηεημφ ηαζ θμπείαξ, δζαιενίζιαηα ακαπαναβςβήξ).

3. Ηδηαίηεξνη ρώξνη αξκέγκαηνο
ηα πμζικζμζηάζζα παναδμζζαημφ ηφπμο δεκ οπάνπμοκ ζδζαίηενμζ πχνμζ
ανιέβιαημξ, ζε ακηίεεζδ ιε εηείκμ πμο ζοιααίκεζ ζηα ζφβπνμκα πμζικζμζηάζζα.

4. Πξνθπιάμεηο ζηελ πγηεηλή ηνπ γάιαθηνο
Ηδζαίηενεξ πνμθοθάλεζξ ζηδκ οβζεζκή ημο βάθαηημξ υζμκ αθμνά ηδκ ηαεανζυηδηα
(πθφζζιμ πενζχκ, πθφζζιμ ιαζηχκ) δεκ θαιαάκμκηαζ, αέααζα αοηυ ελανηάηαζ ηαζ
απυ ηδκ εοαζζεδζία ημο ηηδκμηνυθμο. Παβμθεηάκεξ οπάνπμοκ ηαζ ανίζημκηαζ
ζηα ζπίηζα ηςκ ηηδκμηνυθςκ.

5. Μνλάδεο κε ρνίξνπο
Τπάνπμοκ : 1 ζφβπνμκδ πμζνμηνμθζηή ιμκάδα ζημ μοθθί
1

πμζνμηνμθζηή

ιμκάδα

παιδθυηενδξ

δοκαιζηυηδηαξ

ζημκ

Πνμααηχκα.
2 ιμκάδεξ εηηνμθήξ πμίνςκ εθεοεέναξ ιμνθήξ.
. Πμθθμί ηάημζημζ έπμοκ 1-2 βμονμοκάηζα βζα ηδκ μζημβέκεζα ημοξ.

6. Κηελνηξόθνη (κόληκνη, κεηαθηλνύκελνη)
Οζ ηηδκμηνυθμζ είκαζ ιυκζιμζ, ακ ηαζ μ ανζειυξ ημοξ έπεζ ιεζςεεί αζζεδηά θυβς
εακαηχζεςξ ηςκ γχςκ ημοξ απυ ημκ αθεχδδ πονεηυ. Γεκ έπμοιε
ιεηαηζκμφιεκμοξ ηηδκμηνυθμοξ. Δπζπθέμκ, μ πθδεοζιυξ ηςκ ηηδκμηνυθςκ
είκαζ ιέζδξ ηαζ ιεβάθδξ δθζηίαξ, ιε απμηέθεζια μ ανζειυξ ημοξ ααειζαία κα
ιεζχκεηαζ.

7. Γηάζεζε γάιαηνο – ηπξηνύ - θξέαηνο

[56]

Σμ βάθα δζαηίεεηαζ ζηζξ ιμκάδεξ: ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ, ΚΟΛΗΟ, ηονμημιείμ μοθθίμο,
ζηδκ Έκςζδ Αβνμηζηχκ οκεηαζνζζιχκκΈΒΡΟΤ ηαζ δζαηίεεηαζ ζημ ειπυνζμ ή ζε
άιεζμ μζημβεκεζαηυ ηφηθμ, βζα ζδζμηαηακάθςζδ, υπςξ ηαζ ημ παναβυιεκμ ηονί.
Σμ ηνέαξ, ημ μπμίμ δζαηίεεηαζ ζηδκ ημπζηή ηαζ εθθδκζηή αβμνά ιέζς ηςκ
ηνεμπςθχκ ηδξ πενζμπήξ.
8. Ύπαξμε θαγείνπ
Σα ζθαβεία ημο μοθθίμο έπμοκ ηαηανβδεεί ηαζ δεκ οθίζηαηαζ πθέμκ ζηδκ
πενζμπή ημο Γήιμο θεζημονβμφκ ζθαβείμ.

9. Ύπαξμε Σπξνθνκείνπ
Γφμ ηονμημιεία οπάνπεζ ζημ μοθθί: Δ.Α. Νμηίμο Έανμο ηαζ ημ ζδζςηζηυ
ηονμημιείμ ηενβζάκκδ.

10. Γεκόζην θηεληαηξείν
Τπάνπεζ Γδιυζζμ ηηδκζαηνείμ ζημ Γήιμ μοθθίμο.

11. Κηελίαηξνη δεκόζηνη – ηδησηηθνί ή γεσπόλνη δσηθήο παξαγσγήο
ημ μοθθί οπάνπεζ έκα ζδζςηζηυ ηηδκζαηνείμ.

12. Παξαδνζηαθά πξντόληα θηελνηξνθίαο
Δηηυξ απυ ηα ααζζηά ηηδκμηνμθζηά πνμσυκηα (βάθα ηαζ ηνέαξ) ζηδκ πενζμπή
πανάβεηαζ ηονί, ιογήενα, βζαμφνηζ, λζκυβαθμ, αμφηονμ, ιέθζ, θμοηάκζηα ηαζ
εηηνέθμκηαζ ιεηαλμζηχθδηεξ (μοθθί). Σα παναπάκς ηηδκμηνμθζηά πνμσυκηα
δεκ είκαζ “ακαβκςνζζιέκα” ζε Δεκζηυ ή Δονςπασηυ επίπεδμ, μφηε έπεζ πνμηαεεί
ηακέκα βζα ακαβκχνζζδ.

13. Πξνγξάκκαηα θηελνηξνθηθήο ππνδνκήο
Σα πνμβνάιιαηα ηηδκμηνμθζηήξ οπμδμιήξ πμο εηηεθμφκηαζ αθμνμφκ ζηζξ
αζεέκεζεξ ηςκ γχςκ, πνμθδπηζημί ειαμθζαζιμί η.θπ. ηαηά ημο ιεθζηαίμο
πονεημφ, θοιαηίςζδξ, θεφηακζδξ, πακχθμοξ ηςκ πμίνςκ, ηαεχξ ηαζ δ
δδιζμονβία δνυιςκ, πμηίζηνςκ αθθά υπζ ζημκ ααειυ πμο απαζημφκ μζ ακάβηεξ.
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 Γεκ οπάνπεζ μζημκμιζηή ηαημπφνςζδ απυ ημ ηνάημξ.
 Γεκ δίκμκηαζ επζδμηήζεζξ απυ ημ Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ
Σνμθίιςκ.
 Πνυαθδια απμηεθμφκ μζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο πεζιχκα, μπυηε
έπμοιε ηαηαζηνμθή ηςκ θοηχκ ιε ζοκέπεζα ηδκ έθθεζρδ ηνμθήξ ιε
απμηέθεζια κα απαζηείηαζ πενζζζυηενμ ιέθζ ςξ είδμξ ηνμθήξ βζα κα
ιπμνέζεζ κα πενάζεζ μ πεζιχκαξ.
 Ο παναηεηαιέκμξ ηαφζςκαξ απεζθεί ηζξ ηαθθζένβεζεξ, λεναίκμκηαζ
βνήβμνα, ιε ζοκέπεζα ηαζ πάθζ ηδκ έθθεζρδ ηνμθήξ.
 Οζ αηναίεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ είκαζ αίηζα ηδξ ιείςζδξ
ηδξ απυδμζδξ ηςκ ηορεθχκ.
 Απεζθή είκαζ ηαζ ημ έκημιμ Άηανδ.

Σμ ηυζημξ ημο εζδζημφ θανιάημο

ηαηαπμθέιδζδξ ημο, ημο Persin, είκαζ ιεβάθμ ιε απμηέθεζια μζ
ιεθζζζμηυιμζ κα ηαηαθεφβμοκ ζε ειπεζνζημφξ ηνυπμοξ ηαηαπμθέιδζδξ
αοηυ, υπζ ηυζμ απμηεθεζιαηζημφξ.
 Σμ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηςκ ηορεθχκ είκαζ ορδθυ.
 Σέθμξ ηα θοημθάνιαηα ηαζ γζγακζμηηυκα απεζθμφκ ηζξ ηορέθεξ ηαηά ημοξ
ιήκεξ ηδξ Άκμζλδξ ηαζ ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδ ιεηαηίκδζδ ημοξ.

Β.4.3. ΑΛΗΔΗΑ

Η αλιεία ςτην περιοχή του Δήμου ουφλίου είναι περιοριςμένη, αςκείται
ςτα εςωτερικά ύδατα, από μικρό αριθμό αλιέων με κυριότερα αλιευτικά
πεδία εκείνα του Έβρου.

Β.4.3.1. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία Αιηείαο βάζεη ηεο έξεπλαο πεδίνπ

Ζ αθζεία ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο μοθθίμο δεκ είκαζ ακαπηοβιέκδ ηαζ
εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζημκ πμηαιυ Έανμ. θμζ μζ αθζείξ πμο οπάνπμοκ ζημκ Γήιμ
μοθθίμο είκαζ εναζζηέπκεξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ επαββεθιαηίεξ. Σα αθζεφιαηα είκαζ
ηα ίδζα, ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ δζάεεζδξ αοηχκ εκχ δεκ οπάνπεζ αθζεοηζηυ
ηαηαθφβζμ, θζιεκζηυ ηαζ ζπεομηαθθζένβεζεξ.
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Η παραγωγή αλιευμάτων είναι περιοριςμένη, δεν ξεπερνά τουσ 4,0 τόνουσ
το έτοσ και προορίζεται για τισ ανάγκεσ τησ τοπικήσ κοινωνίασ.
17. Μεηαπνίεζε,

ηππνπνίεζε,

θαηάςπμε

αγξνηηθώλ

(γεσξγνθηελνηξνθηθώλ) πξντόλησλ
ημ Γήιμ μοθθίμο ζηα πθαίζζα ηδξ ιεηαπμίδζδξ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ
ηςκ αζμηεπκζχκ θεζημονβμφκ ηα αηυθμοεα:

ΟΝΟΜΑΙΑ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
ΓΔΛΖΠΟΤΛΗΟ
ΑΝΣΩΝΗΟ Α.Δ.
ΜΟΤΥΣΑΡΗΓΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ Κ ΗΑ Ο.Δ.
ΣΗΑΚΗΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΑΡΓΑΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ
ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΥΡ.

ΕΙΔΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΞΖΡΩΝ 2Ο
ΥΛΜ.
ΚΑΡΠΩΝ
ΟΤΦΛΗΟΤ
ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
1 ΥΛΜ. ΟΤΦΛΗΟΤ
ΜΔΣΑΞΩΣΩΝ
ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
Β.ΓΔΩΡΓΗΟΤ 154
ΜΔΣΑΞΩΣΩΝ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
Β. ΓΔΩΡΓΗΟΤ 339
ΜΔΣΑΞΩΣΩΝ

ΠΟΠΟΤΡΑ ΥΡΖΣΟ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΞΤΛΔΗΑ
ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ

ΚΑΡΑΣΑΤΡΟ Σ.

ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ

ΑΦΟΗ ΚΟΤΣΟΤΛΑ

ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ

ΚΛΑΡΝΔΣΑ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ. (ΔΑ)

ΑΛΔΤΡΟΜΤΛΟΗ

ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ. (ΔΑ)
ΝΣΟΤΜΑ
ΑΝΑΣΑΗΟ
ΜΠΑΝΣΗΑΝΗΓΖ
ΥΡΖΣΟ
ΠΑΥΟ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΜΟΤΣΛΗΑ ΑΦΟΗ

ΟΤΦΛΗ
ΠΛΑΣΔΗΑ ΕΑΥΟΤ
3
ΠΛ. 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ
ΟΤΦΛΗ
ΒΑ.ΓΔΩΡΓΗΟΤ 195

ΠΡΩΣΟΚΛΖΗ

ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ

ΟΤΦΛΗ,
ΔΚΣΟ
ΥΔΓΗΟΤ
ΑΠΟΣΑΚΣΖΡΗΟ
ΟΓΟ …. , ΟΤΦΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΒΑΗΛΔΩ
ΞΤΛΟΟΜΠΩΝ
ΓΔΩΡΓΗΟΤ 193
ΟΤΦΛΗ
ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΖ ΚΤΡΗΛΛΟΤ Δ 1
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΝΔΣΟΤ 6
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Κ 25 ΜΑΡΣΗΟΤ 24
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ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΡΔΑΣΩΝ
ΣΗΑΚΑ ΑΦΟΗ.

ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ

ΜΠΔΛΛΑ ΑΦΟΗ

ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ

ΜΠΟΤΡΟΤΛΗΣΖ
ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ
ΔΛΔΝΖ
ΣΟΚΑΜΑΝΖ ΑΠΟΣ.
ΗΜΗΣΕΖ ….
ΠΔΪΥΑΜΠΔΡΖ ΑΛΔΞ.

ΜΔΣΑΞΩΣΑ

ΕΑΠΑΡΣΑ ΚΩΝ/ΝΗΑ

ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΝΔΑ ΔΛΒΗ

ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ
ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ

1 ΥΛΜ. ΟΤΦΛΗΟΤ
ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ
ΑΛΩΝΗΑ
ΟΤΦΛΗΟΤ
2Ο
ΥΛΜ.
ΟΤΦΛΗΟΤ
ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ
ΛΑΒΑΡΑ
ΛΑΒΑΡΑ
ΣΤΥΔΡΟ
ΣΤΥΔΡΟ
ΟΤΦΛΗ,
ΥΔΓΗΟΤ

Ζ Έκςζδ Δπαββεθιαηζχκ ηαζ ..μοθθίμο ανζειεί άκς ηςκ 200 ιεθχκ.
Β.4.4. ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ-ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΔΣΑΞΗΟΤ
Σμ μοθθί είκαζ δζάζδιμ βζα ηδ ζδνμηνμθία ημο, ηδξ μπμίαξ δ πμνεία ανπίγεζ
εδχ ιε δφμ ιμκαπμφξ πμο έθενακ ηνοθά, ιέζα ζηα ιπαζημφκζα ημοξ, απυ ηδκ
Κίκα ημ ζπυνμ ημο ιεηαλζμφ. ήιενα δ πανάδμζδ ζοκεπίγεηαζ ιε ηζξ
οπενζφβπνμκεξ ιεηαλμαζμιδπακίεξ.
ημ μοθθί, ζηζξ ιένεξ ιαξ, θεζημονβμφκ αζμιδπακίεξ φθακζδξ ηαζ παναβςβήξ
ιεηαλςηχκ εζδχκ, ηαεχξ ηαζ ηαηαζηήιαηα πμο ειπμνεφμκηαζ ιεηαλςηά είδδ.
Ζ ηαεεαοηυ ζδνμηνμθία ιεζχκεηαζ ζοκεπχξ. Σμ 1993 δ παναβςβή ημοημοθζχκ
ακενπυηακ ζε 5.000 ηζθά ημοημοθζχκ απυ 800.000 ηζθά, πμο ήηακ ημ 1908.
Χζηυζμ δεκ εηθείπμοκ ηεθείςξ αοημί πμο αζπμθμφκηαζ αηυιδ, δζαηδνχκηαξ
γςκηακή ηδκ πανάδμζδ ημο ηυπμο.
Καηά ηα ηεθεοηαία έηδ οπάνπεζ έκημκδ ακαεένιακζδ ημο εκδζαθένμκημξ,
ηαεχξ, ηυζμ μ ζδζςηζηυξ ημιέαξ υζμ ηαζ δ ΓΔΖΜΔ έπμοκ πνμπςνήζεζ ζηδκ
ηαηαζηεοή οπμδμιχκ ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ακααίςζδξ μθυηθδνμο ημο ηφηθμο
ημο ιεηαλζμφ, απυ ηδκ ζπμνά ηαζ ηαθθζένβεζα ιςνεχκ ιέπνζ ηδκ παναβςβή ηαζ
ειπμνία ηςκ ιεηαλςηχκ οθαζιάηςκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ ημο ιεηαλζμφ.
Β.4.5. ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ
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ΔΚΣΟ

Γεκζηυηενα μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ είκαζ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκμξ ζε υθμ ημ κμιυ
Έανμο ηαζ ζημ δήιμ μοθθίμο. Λεζημονβμφκ πθήεμξ ειπμνζηχκ ηαηαζηδιάηςκ
πάζδξ θφζεςξ ηαζ ανηεηά εζηζαηυνζα ηαζ ηαθεηένζεξ.
Ζ πανμοζία ιεβάθςκ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ ζηδκ πενζμπή παίγμοκ ζδζαίηενμ
νυθμ ζηδκ μζημκμιία, ημ παναηηήνα ηαζ ηδκ ημζκςκζηή δμιή ηδξ πυθδξ.
Λεζημονβμφκ ζημ μοθθί ηνάπεγεξ, αζθαθζζηζηέξ εηαζνίεξ ηαζ ανηεηέξ δδιυζζεξ
οπδνεζίεξ ηαζ ανπέξ.
Β.4.5.1 ΣΟΤΡΗΜΟ
Ο ημονζζιυξ απμηεθεί βζα ημ Γήιμ μοθθίμο ιία ελαζνεηζηά ζδιακηζηή πνμμπηζηή, δ
μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ζεζνά παναβυκηςκ:

1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ
Ζ πενζμπή ημο Γήιμο μοθθίμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηα ελήξ ζημζπεία, ζε υηζ αθμνά ημ
ακηζηείιεκμ ημο «ημονζζιμφ»
1.

οβηέκηνςζδ

ζδζαίηενςκ

παναηηδνζζηζηχκ

θοζζημφ

ηαζ

πμθζηζζιζημφ

πενζαάθθμκημξ. Μάθζζηα δζαεέηεζ δφμ αλζυθμβμοξ δζαθμνμπμζδιέκμοξ ιεηαλφ ημοξ
πυνμοξ/πνμμνζζιμφξ, ημ Δεκζηυ Πάνημ Γαδζάξ-Λεοηίιδξ-μοθθίμο, εκηαβιέκμ ζηδ Natura
2000 (θοζζηυ πενζαάθθμκ), υπςξ ηαζ ημ Δεκζηυ Πάνημ Αζζφιδξ –Γενείμο-Γαδζάξ ηαζ ημκ
μζηζζιυ ημο μοθθίμο-πυθδ ημο ιεηαλζμφ (πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ)., εκχ εηηυξ αοηχκ
πνμζθένεζ ζεζνά άθθςκ πνμμνζζιχκ: ηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ηζξ δζαδνμιέξ ζηα διζμνεζκά –
μνεζκά πςνζά ημο υβημο ηδξ Ρμδυπδξ.
2.

Έπεζ ζαθχξ «ακαβκςνίζζιδ ημονζζηζηή ηαοηυηδηα», ηαεχξ ηυζμ δ Γαδζά υζμ ηαζ

ημ μοθθί απμηεθμφκ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ιε ζζπονή θήιδ, υπζ ιυκμ πακεθθδκίςξ,
αθθά ηαζ ζημ ελςηενζηυ, εκχ πνμ ηνίζεςξ δζέεεηακ ζοκεπή ηαζ ορδθή νμή επζζηεπηχκ ηαζ
γήηδζδ.
3.

Πανμοζζάγεζ ιία αλζυθμβδ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, δ μπμία ιάθζζηα

ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα αολακυηακ δζανηχξ.
4.

Πανμοζζάγεζ δοκαηυηδηεξ βζα πεναζηένς ακάπηολδ ηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ δ

μπμία εα έπεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πμθοιμνθίαξ-πμθοεειαηζηυηδηαξ, ηδξ αζςζζιυηδηαξ
ηαζ ηδξ αεζθμνίαξ.
5.

Πανμοζζάγεζ έκακ πθμφημ δοκαιζημφ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ μ μπμίμξ

ελαζθαθίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ειπθμοηζζιμφ ηαζ δζάποζδξ ηςκ νμχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ
δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ ακαθυβςξ ηςκ μιάδςκ-ζηυπςκ ηαζ ηςκ
επζιένμοξ απαζηήζεςκ.
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6.

Πανμοζζάγεζ ιία απμηεθεζιαηζηυηδηα δζαπείνζζδξ ηςκ ημζκμηζηχκ ημκδοθίςκ ηαζ

ηςκ ζοβπνδιαημδμημφιεκςκ πνμβναιιάηςκ, ηα μπμία πνμζακαημθίγμκηαζ ζημκ ημιέα
ηςκ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ ηαζ απμηεθμφκ ηζξ αάζεζξ, εκ δοκάιεζ ιίαξ
ακηαβςκζζηζηήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ.
7.

ε υηζ αθμνά ηζξ οπμδμιέξ, ημονζζηζηέξ, ηεπκζηέξ, η.θπ. δ ηαηάζηαζδ είκαζ

ζοβηνζηζηά ζηακμπμζδηζηή ηαζ αεθηζχκεηαζ ιέζς ηςκ πνςημαμοθζχκ ημο ζδζςηζημφ ημιέα ηαζ
ηδξ ζηήνζλδξ ηδξ ημπζηήξ ηαζ πενζθενεζαηήξ αοημδζμίηδζδξ.
8.

Γζαεέηεζ παναηηδνζζηζηά ημπζηά πνμσυκηα, εκ δοκάιεζ πζζημπμζήζζια (πνμσυκηα

ιεηάλδξ, μζκμπμζίαξ, αθθακηζηά η.θπ.), ηα μπμία ιάθζζηα ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ημοξ
ζδιακηζημφξ πμθζηζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηαζ θμζπά αλζμεέαηα ηδξ πενζμπήξ.
2. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ
1. Γδιμηζηυ Ξεκμδμπείμ «ΣΟ ΚΟΤΚΟΤΛΗ» Οθυνμο 14 ΟΤΦΛΗ , ηδθ.
2554022400
2.

«ΟΡΦΔΑ» Σζζιζζηή 1 ΟΤΦΛΗ, ΣΖΛ. 2554022922 & 22923

3. «ΔΓΝΑΣΗΑ», Βαζ. Γεςνβίμο 225, ΟΤΦΛΗ, ηδθ. 2554024124
4. Ξεκχκαξ «ΛΤΠΑ» , Οζημημονζζηζηυ Κέκηνμ Βζμηυπμο Γαδηάο ηδθ.
2554032263
5. «ΣΟ ΓΑΓΗΑΔΛΟ» , Γαδηά (ηδθ. 2554032333 & 6936793557)
6. «ΕΧΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ», Λάαανα,
7. «ΘΡΑΑ», Σοπενυ, Λίικδ, Πνμζςνζκά δεκ θεζημονβεί.
8. «ΛΔΤΚΗΠΠΟ», Λεοηίιδ.
9. «ΑΠΟΛΗΘΧΜΔΝΟ ΓΑΟ», Λεοηίιδ , 6944.607.107

3.

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

1.

Βάζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ εα ζοκζζηά ημ οθζζηάιεκμ «ακαβκςνζγυιεκμ»

δίπμθμ θοζζημφ – πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ Γαδζά- μοθθί.
2.

Δηιεηάθθεοζδ ημο δίπμθμο ιε ηδκ ελαζθάθζζδ πμζυηδηαξ ηαζ ηδ δδιζμονβία

ζηαεενχκ οπμδμιχκ. Κφνζα πνμηεναζυηδηα δ απμηαηάζηαζδ ηαζ επακάπνδζδ ημο
ζοβηνμηήιαημξ Σγίανε
3.

Διπθμοηζζιυξ ημο δζηηφμο ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ, μ μπμίμξ ήδδ πνμςεείηαζ,

ηυζμ πςνζηυξ, ζημοξ οπυθμζπμοξ μζηζζιμφξ ηαζ πχνμοξ πμθζηζζηζημφ-ανπαζμθμβζημφζζημνζημφ -ενδζηεοηζημφ εκδζαθένμκημξ υζμ ηαζ θοζζημφ ηάθθμοξ.
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Δκίζποζδ – αφλδζδ ηςκ οπμδμιχκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ ιε δζπθή ζηυπεοζδ:

4.

αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ δδιζμονβία ζηακήξ
λεκμδμπεζαηήξ, η.θπ. αάζδξ βζα ηδ θζθμλεκία ζηακμφ ανζειμφ ημονζζηχκ.
Βεθηίςζδ – πζζημπμίδζδ - πνμχεδζδ ηςκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηα μπμία επίζδξ

5.

έπμοκ «ακαβκςνζζιέκμ υκμια», υπςξ ημο ιεηαλζμφ, ηςκ αθθακηζηχκ η.θπ. πνμσυκηςκ
ηνέαημξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ αιπέθμο.
6.

Βεθηίςζδ-μθμηθήνςζδ ηςκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ.

7.

οκενβαζία ηαζ δζηηφςζδ ζε ηνία επίπεδα

-

Κεκηνζημφ – κμηζμακαημθζημφ Έανμο

-

κμιμφ, ηονίςξ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Αθελακδνμφπμθδ

-

δζαζοκμνζαημφ, ιε δφμ ηαηεοεφκζεζξ, Βμοθβανία ηαζ Σμονηία ιε ζηυπμ ηδ

δδιζμονβία ημζκχκ ημονζζηζηχκ δζαδνμιχκ, αθθά ηαζ ηδκ πνμζέθηοζδ εηαηένςεεκ
επζζηεπηχκ.
4. ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ – ΔΠΗΜΔΡΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ
1. Γζαηήνδζδ, πνμζηαζία, εεζιμεέηδζδ ημο παναηηήνα (ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ηςκ
παναηηδνζζηζηχκ) ημο μζηζζιμφ ημο μοθθίμο Γζηηφςζδ ημο μζηζζιμφ ςξ ζζημνζημφ
ηέκηνμο.
2. Απμηαηάζηαζδ – ακάπθαζδ ζζημνζημφ ηέκηνμο μοθθίμο (Βαζζθέςξ Γεςνβίμο –
Βεκζγέθμο ηαζ ηάεεηεξ)
3. Ακάπθαζδ οπμααειζζιέκςκ ή απμιμκςιέκςκ πενζμπχκ εκηυξ ημο μζηζζιμφ (μδυξ
Ακαπαφζεςξ-

πενζμπή

Μπμοβάδεξ

η.θπ.)

–

Απμηαηάζηαζδ

ηηζνίςκ

–

Απμηαηάζηαζδ – ακάπθαζδ – ακάδεζλδ «πμζδηζηχκ» ζδιείςκ ηαζ πενζμπχκ ηδξ
παθαζάξ πυθδξ, υπςξ ηςκ πδβχκ κενμφ ηαζ ημο παθαζμφ θμοηνχκα.
4. Ακάδεζλδ ηαζ πνμαμθή ηδξ πμθοεειαηζηυηδηαξ ημο πνμζθενυιεκμο πνμσυκημξ –
Γζηηφςζδ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή.
5. Δθανιμβή ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ημο θοζζημφ ηαζ ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ.
6. Καηαζηεοή ηαζ ακααάειζζδ οπμδμιχκ οβείαξ- πενίεαθρδξ ηαζ άεθδζδξ.
7. Καηαζηεοή – θεζημονβία πμθζηζζηζηχκ οπμδμιχκ – ιμοζείςκ : Μμοζείμ εναηζηήξ
ανπζηεηημκζηήξ (παθαζυ ΚΑΠΖ), πζκαημεήηδ εθανιμζιέκςκ ηεπκχκ (ηηίνζμ
Μπνίηα), πζκαημεήηδ ζφβπνμκδξ εναηζηήξ ηέπκδξ (ηηίνζμ Μπμοβάδςκ), ηέκηνμ
εκδιένςζδξ θοζζημφ ηαζ ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ (παθαζυ ηηίνζμ Πνυζηα,
Γαδζά), ιμοζείμ ήπμο- , ιμοζεζαηέξ θεζημονβίεξ Σγίανε
8.

Πνμζανιμβή ηοπμθμβίαξ ηαζ ιμνθμθμβίαξ ηαηαθοιάηςκ ηαζ θμζπχκ ημονζζηζηχκ
οπμδμιχκ.
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9. Πνμζεηηζηή εθανιμβή ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ πενζμπή ημο δάζμοξ ηδξ
Γαδζάξ, ιε δζηηή ζηυπεοζδ, πνμζηαζία, αθθά ηαζ ακάπηολδ.
10. Πεναζηένς πνμχεδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ιε ηδ ιμνθή δζηηφςκ δζαζοκμνζαηχκ,
ααθηακζηχκ, εονςπασηχκ η.θπ. «δζαδνμιχκ», υπςξ π.π. «Πμθζηζζιυξ ζημοξ
δνυιμοξ ημο ιεηαλζμφ» (πνυηαζδ ζημ Culture 2007) ηαζ δδιζμονβία ή ζοιιεημπή
ζε άθθεξ δζαδνμιέξ, υπςξ ημο ηναζζμφ/ αιπέθμο).
11. Πεναζηένς πνμχεδζδ ημο βαζηνζιανβζημφ ημονζζιμφ ιε ηυκςζδ ηαζ ηαηάθθδθδ
μνβάκςζδ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ βζμνηήξ ημο ηζίπμονμο ηαζ

ηδκ μνβάκςζδ

δζαααθηακζηήξ βζμνηήξ εδεζιάηςκ.
12. Πνμχεδζδ
πνμσυκηςκ

ζηήνζλδξ

ζπεηζηχκ

μκμιαζίαξ

αβνμηζηχκ

πνμέθεοζδξ,

δναζηδνζμηήηςκ

παναδμζζαηχκ

:

πζζημπμίδζδ

ηεπκζηχκ,

αζμθμβζηχκ

βεςνβίαξ.
13. Γνάζεζξ ακααάειζζδξ ηδξ εζηυκαξ ημο αβνμηζημφ ημπίμο ηαζ ηςκ αβνμηζηχκ
μζηζζιχκ ηαζ πνμαμθή ηδξ θοζζμβκςιίαξ ημοξ : ακάπθαζδ μζηζζιμφ Γαδζάξ,
πζθμηζηέξ πανειαάζεζξ ζε ηηίνζα ηςκ μζηζζιχκ, η.θπ.
14. Ακάπηολδ

ιμνθχκ

ημονζζιμφ,

ζοιααηχκ

ιε

ημοξ

πυνμοξ

ημο

Γήιμο:

αβνμημονζζιυξ, πενζδβδηζηυξ ηαζ πεγμπμνζηυξ ημονζζιυξ , η.θπ. : Απμηαηάζηαζδ
αβνμζηζχκ ζε απμιαηνοζιέκμοξ μζηζζιμφξ, ακααίςζδ αβνμηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
βζα επζδεζηηζημφξ ζημπμφξ, δδιζμονβία ιμκμπαηζχκ, ζήιακζδ η.θπ.
15. Ακάπηολδ ηαζ πνμαμθή ημο ζζημνζημφ – ανπαζμθμβζημφ πθμφημο ηδξ πενζμπήξ:
ηαηαβναθή – ηεηιδνίςζδ / μθμηθήνςζδ οπμδμιχκ θζθμλεκίαξ ηαζ ημονζζηζηχκ
πυνςκ / πνμαμθή / δζηηφςζδ / δζαζοκμνζαηή-δζαπενζθενεζαηή ζοκενβαζία
16. Ακάπηολδ ημο ενδζηεοηζημφ ημονζζιμφ: ηαηαβναθή – ηεηιδνίςζδ / μθμηθήνςζδ
οπμδμιχκ θζθμλεκίαξ ηαζ ημονζζηζηχκ πυνςκ / πνμαμθή / δζηηφςζδ.
17. Πνμχεδζδ ημο θεζηζαάθ ημο ιεηαλζμφ / εεζιμεέηδζδ, εφνεζδ πνδιαημδμηζηχκ
πυνςκ, δζεφνοκζδ, δζηηφςζδ.
18. Ονβάκςζδ- πνμχεδζδ ημο ηανκαααθζμφ μοθθίμο/ ακαδζάνενςζδ, εειαηζηυξ
ειπθμοηζζιυξ, εεζιμεέηδζδ, εφνεζδ πνδιαημδμηζηχκ πυνςκ, δζεεκμπμίδζδ,
δζηηφςζδ,.
19. Δηιεηάθθεοζδ

ηςκ

οδάηζκςκ

πυνςκ

βζα

ημονζζηζηέξ

πνήζεζξ.

Φνάβια

Γζααμθμνέιαημξ. Λζικαίεξ, πμηάιζεξ δναζηδνζυηδηεξ, οπμδμιέξ μπεχκ.
20. οκέπζζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ πνμηάζεςκ – ένβςκ , εκηαβιέκςκ ζηα
ημζκμηζηά πνμβνάιιαηα (Interreg, Leader, ΟΠΑΑΥ) πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ
εκαθθαηηζηχκ

ιμνθχκ

ημονζζιμφ.

Ονβάκςζδ

πνμβναιιαηζζιμφ ζε επίπεδμ Γήιμο ηαζ ημπζηχκ μνβακχζεςκ.

[64]

μιάδςκ-βναθείςκ

Γ. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ
ημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθενεεί δ ιεβάθδ πμθζηζζηζηή πανάδμζδ ημο μοθθίμο δ μπμία
ζοκεπίγεηαζ ιε :
1.

Σδ βζμνηή ημο ιεηαλζμφ, πθέμκ ηάεε ηέθμξ Μασμο

2.

Σδ βζμνηή ημο ηζίπμονμο

3.

Σμ ηανκααάθζ ημο μοθθίμο, ημ μπμίμ μνβακχκεηαζ ζε κέα, δζαθμνεηζηή αάζδ.

4.

Σζξ βζμνηέξ ζηα πςνζά, υπςξ ηα ημονιπάκζα ζηδκ Κμνκμθςθζά ηαζ ηδ Γαδζά

5.

Σμ Μμοζείμ ιεηάλδξ ηαζ ηα ζδζςηζηά ιμοζεία ιεηάλδξ.

6.

Σζξ οπμδμιέξ ημο Πκεοιαηζημφ Κέκηνμο ιε ηζξ Βζαθζμεήηεξ ηαζ ηζξ οπμδμιέξ

ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ.
7.

Σμ Μμοζείμ Θναηζηήξ Ανπζηεηημκζηήξ, δ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ ημο μπμίμο έπεζ

εκηαπεεί ζημ δζαζοκμνζαηυ πνυβναιια Interreg IIIA- Δθθάδα-Βμοθβανία, ςξ οπμένβμ ημο
Ένβμο ημο Γήιμο «Ζ Ανπζηεηημκζηή ζημοξ δνυιμοξ ημο ιεηαλζμφ». Σμ Μμοζείμ εα
ζηεβαζηεί ζημ ηηίνζμ ημο παθαζμφ ΚΑΠΖ, έκα εαοιάζζμ ηηίνζμ πενίπμο ημ 1880.
8.

Σμ ηιήια ζοκηήνδζδξ ημο οθθυβμο Φίθςκ Μεηάλδξ «Ζ Υνοζαθθίδα» μ μπμίμξ

δναζηδνζμπμζείηαζ ιεηαλφ άθθςκ ζηδ ζοκηήνδζδ ημο ιεηαλζμφ.
9.

Σζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο παθαζμφ ενβμζηαζίμο Σγίανε. Ήδδ έπεζ δδιμπναηδεεί ηαζ

απυ ηδκ άκμζλδ εηηεθείηαζ δ πνχηδ θάζδ ημο ένβμο, δ «Γζάζςζδ – πνμζηαζίαπνςημβεκήξ απμηαηάζηαζδ αζμιδπακζημφ ζοβηνμηήιαημξ Σγίανε ζημ μοθθί

»,

πνμτπμθμβζζιμφ 930.000 εονχ, εκχ δ α΄ θάζδ έπεζ εκηαπεεί ζημ ΓΗΣ.
10.

Σμ εαοιάζζμ ηηίνζμ Μπνίηα, ιία ιίλδ ημοημοθυζπζημο ηαζ δοηζηήξ πνμαζηζαηήξ

αίθαξ απυ ημ ηεθεοηαίμ ηνίημ ημο 19μο αζχκα, ηηίνζμ ημ μπμίμ έπεζ απμηαηαζηαεεί ηαζ εα
δμεεί ζε πνήζδ Κέκηνμο Σέπκδξ.
11.

Φοζζηά κα ακαθενεεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ίδζα δ πυθδ ημο μοθθίμο ιε ηδκ

παναδμζζαηή ηδξ ανπζηεηημκζηή, ημοξ ιεηααογακηζκμφξ καμφξ η.θπ. απμηεθεί έκα γςκηακυ
ιμοζείμ, ημ μπμίμ εα ειπθμοηζζηεί ιε ηδκ οθμπμίδζδ ένβςκ ηςκ μπμίςκ εηπμκμφκηαζ μζ
ιεθέηεξ, υπςξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ημο παθαζμφ παιάι, ηςκ πδβχκ κενμφ, ημο ηηζνίμο ηςκ
«Μπμοβάδςκ», η.θπ.
Ακαθένμοιε

επζβναιιαηζηά

ηα

ένβα

πμθζηζζιμφ

πμο

οθμπμζμφκηαζ

ιέζα

απυ

ζοβπνδιαημδμημφιεκα πνμβνάιιαηα.
Γ1. ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ
Σμ μοθθί δζαεέηεζ ζηδκ πενζθένεζα ημο Γήιμο ημο δφμ ζζημνζηέξ ιμκέξ, ηδ Μμκή
Πακαβίαξ Πμνηασηίζζδξ ζηδκ Κμνκμθςθζά, ιεηυπζ ηδξ Αβζμνείηζηδξ Μμκήξ Ηαήνςκ ηαζ ηδ
Μμκή ηδξ Γαδζάξ, δ μπμία ακήηεζ ζηδ Μδηνυπμθδ Γζδοιμηείπμο. Αιθυηενεξ μζ Μμκέξ
πανμοζζάγμοκ ιεβάθμ εκδζαθένμκ ηαζ έπμοκ ακαπηφλεζ ιμνθέξ ενδζηεοηζημφ ημονζζιμφ.
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Ηδίςξ δ Μμκή Κμνκμθςθζάξ εθηφεζ ηάεε πνυκμ δεηάδεξ πζθζάδςκ επζζηέπηεξ, ηαεχξ,
εηηυξ απυ ημ ιεηααογακηζκιυ εμθμζηεπέξ ηαεμθζηυ ιε ημ λοθυβθοπημ ηέιπθμ ηαζ ηζξ
εζηυκεξ απυ ημκ 18μ ηαζ ημκ 19μ αζχκα, πανμοζζάγεζ ιία αλζμγήθεοηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ
ιμκαπχκ, ιε παναβςβή ηαζ δζάεεζδ ζημ πςθδηήνζμ πμθθχκ πνμσυκηςκ, εκχ αηυιδ
δζαεέηεζ λεκχκα ιε 75 ηθίκεξ. Ξεκχκα δζαεέηεζ ηαζ δ ιμκή Γαδζάξ, υπςξ ηαζ ηηήια ιε
πμθθά πηδκά.
ημ ίδζμ ημ μοθθί, Έηθναζδ ηδξ άκεδζδξ ηδξ πυθδξ ηαηά ημ 19μ αζχκα απμηεθμφκ μζ
δφμ ιεηααογακηζκμί καμί, εηείκμξ ημο Αβίμο Αεακαζίμο απυ ημ 1840-1843 ηαζ μ καυξ ημο
Αβίμο Γεςνβίμο ιε πνχηδ θάζδ ζηα 1818, ημο μπμίμο ημ λοθυβθοπημ ηέιπθμ, ένβμ ημο
ηαιάηδ Σαθζαδμφνμο Μαδοηδκμφ απμηεθεί ηδ ιεβαθφηενδ πνμαμθή ηδξ επενπυιεκδξ
αηιήξ. Απυ ηδκ ίδζα πενίμδμ είκαζ ηαζ μ καυξ ηδξ Κμζιήζεςξ ηδξ Θεμηυημο ζηδκ
Κμνκμθςθζά.

Δηηυξ αοημφ ζημ καυ ηςκ Λαβοκχκ οπάνπεζ ιία ελαζνεηζηή ζοθθμβή

εζηυκςκ απυ ηδκ Ακαημθζηή Θνάηδ.
„Να ακαθένμοιε αηυιδ ηζξ πμθθέξ ενδζηεοηζηέξ βζμνηέξ ζηδκ πενζμπή ηαζ ιάθζζηα ηα
ημονιπάκζα.
Γζα ημ Γήιμ μοθθίμο δ πνμχεδζδ ημο ενδζηεοηζημφ ημονζζιμφ απμηεθεί πνμηεναζυηδηα.
Γζα ημ θυβμ αοηυ ιάθζζηα είπε ηαηαεέζεζ μθμηθδνςιέκδ πνυηαζδ ζημ πνυβναιια Interreg
IIIA ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ Ηενχκ Μδηνμπυθεςκ Γζδοιμηείπμο – Ονεζηζάδμξ-μοθθίμο ηαζ
Αθελακδνμοπυθεςξ-αιμεν‟άηδξ, υπςξ ηαζ ηδξ ζενάξ Μμκήξ Πμνηασηίζζδξ, ηδκ μπμία εα
ηαηαεέζεζ εη κέμο.
Γ2. ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ – ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ
H πενζμπή ημο Γήιμο μοθθίμο ηαζ εονφηενα μ ηεκηνζηυξ Έανμξ πανμοζζάγμοκ ελαζνεηζηυ
εκδζαθένμκ βζα ημκ επζζηέπηδ μ μπμίμξ είκαζ πνμζακαημθζζιέκμξ ζημ ανπαζμθμβζηυ
ημονζζιυ. Δκημφημζξ, δ πενζμπή ημο μοθθίμο είκαζ άβκςζηδ βζα ηδκ πενίμδμ πνζκ απυ ημ
1600. Ο θυβμξ είκαζ υηζ μζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ ηαζ ηα ικδιεία δεκ έηοπε κα ιεθεηδεμφκ
ζοζηδιαηζηά απυ ηακέκακ ιέπνζ ζήιενα, εκχ απυ ηδκ άθθδ έθεζπακ ηα δζαηδνδιέκα ηαζ
πνμααθθυιεκα ιε έκημκμ ηνυπμ ζφκμθα. Πανυθα αοηά είκαζ δεηάδεξ μζ ανπαζμθμβζημπζ
πχνμζ πμο δ πενζμπή ημο μοθθίμο δζαεέηεζ.

Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ πχνςκ αοηχκ

είκαζ:
1.

Ζ ιεβάθδ ποηκυηδηα εβηαηαζηάζεςκ.

2.

Σμ ιεβάθμ θάζια ζε υηζ αθμνά ηδ πνμκζηή έηηαζδ ζηδκ μπμία ειθακίγμκηαζ αοηέξ

μζ εβηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ ζοκεπίγμοκ δίπςξ δζαημπή ζημκ εονφηενμ πχνμ ημο μοθθίμο
απυ ηδκ πνμσζημνζηή πενίμδμ ιέπνζ ζήιενα.
Απυ ημοξ πχνμοξ αοημφξ λεπςνίγμοιε:
1. Σα απμθζεςιέκα δάζδ ζημ Φοθαηηυ, Λαβοκά, Λεοηίιδ
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2. Σζξ αναπμβναθίεξ ημο Γμκζημφ
3. Σμοξ ιεβαθζεζημφξ ηάθμοξ ηδξ Ρμφζαξ.
4. Σμκ μπονςιέκμ παθαζμπνζζηζακζηυ μζηζζιυ ΒΓ ηςκ Λααάνςκ.
5. Παθζυηαζηνμ μοθθίμο: αογακηζκυ ηάζηνμ, ίζςξ μπονςιέκδ Μμκή
6. Σνακή Πέηνα μοθθίμο : εναηζηή νςιασηή εβηαηάζηαζδ
7. Γεναέκζ Κμνκμθςθζάξ : ανπαία εναηζηή ηαζ νςιασηή-οζηενμνςιασηή πυθδ, πζεακυηαηα
δ ανπαία Εεζνδκία
8. Αδ-Λζάξ Κμνκμθςθζάξ: πνμσζημνζηή, εναηζηή ηαζ νςιασηή πενίμδμξ
9. Πέηνα Κμνκμθςθζάξ: αογακηζκυξ ιζηνυξ μπονςιέκμξ μζηζζιυξ
10. Γηφιπναζκα Γαδζάξ: ιεβάθμ εναηζηυ ηαζ αογακηζκυ ηάζηνμ, ίζςξ δ εναηζηή Ηζβίπενα
11. Ακάανα Λοηυθδξ: εναηζηυ, νςιασηυ ηαζ αογακηζκυ ζενυ
12. Πδβέξ Λαβοκςκ: ιεβάθμξ μζηζζιυξ , πμο λεηζκά ιάθθμκ απυ ηδκ Δπμπή ημο Υαθημφ ιε
ιε ηοηθζηά ηηίζιαηα ηαζ ζενά (εοζζαζηήνζα, «ιακζηάνζα» η.θπ.)
13. Σάθμξ Λαβοκχκ : ιεβάθμξ ηάθμξ πνχζιμο «ιαηεδμκζημφ» ηφπμο
14. Μμκή Γαδζάξ : ίπκδ νςιασημφ μζηζζιμφ
15. Πεηνυημπμξ Κμηνςκζάξ ηαζ άθθμζ δφμ πχνμζ : εηηεηαιέκα ιεβαθζεζηά κεηνμηαθεία ιε
κημθιέκ
16. εσηάκ Σεπέ ζδδνμφξ: ιεβάθμ ανπαζμεναζηυ ηάζηνμ
17. Κζθζέ/ Ακηά Σεπέ ζδδν.: αογακηζκυ ηάζηνμ ηαζ ιζηνυηενμ ανπαίμ ηάζηνμ
18. εσηάκ Καθέ: ιεβάθμ εναηζηυ ηάζηνμ Δπμπήξ Υαθημφ
Γζα ηδ ιεθέηδ, πνμζέββζζδ, ένεοκα ηαζ ακάδεζλδ ηάπμζςκ απυ ημοξ πχνμοξ αοημφξ
οθμπμζήεδηε δνάζδ ιέζα απυ ημ Πνυβναιια Interreg IIIA ιε ηίηθμ «Σμ πανεθευκ ςξ
ιέθθμκ: Ηζημνζηή ημπμβναθία πενζμπήξ Γήιμο μοθθίμο ηαζ ημπζηή ακάπηολδ» ιε ημ
πμζυκ ηςκ 490.000 εονχ, πνάβια πμο θακενχκεζ υηζ ζε εονφηενμ επίπεδμ δ
ζοβηεηνζιέκδ πνμηεναζυηδηα ημο δήιμο μοθθίμο βίκεηαζ απμδεηηή.
Ήδδ μ Γήιμξ μοθθίμο ιέζα απυ ημ ίδζμ πνυβναιια έπεζ μθμηθδνχζεζ ηδκ
απμηαηάζηαζδ ηςκ ηνζχκ ζζημνζηχκ βεθονχκ πμο οπάνπμοκ ζηα υνζά ημο, ηδξ ζδδνμφξ,
ηδξ Γζακκμφθδξ ηαζ ηδξ Πεζζάκδξ (10μξ- 19μξ αζ).
Δ. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ
Ζ πενζμπή ζδίςξ ηδξ Γαδζάξ ιε ηζξ εβηαηαζηάζεζξ πμο δζαεέηεζ (Οζημημονζζηζηυξ λεκχκαξ,
λφθζκα ζπζηάηζα Καηνακγηήδςκ, Σνεζξ Βνφζεξ) είκαζ ζδακζηέξ βζα ηδ θζθμλεκία ηαζ ηδκ
πνμεημζιαζία αεθδηζηχκ μιάδςκ, υπςξ άθθςζηε έπεζ βίκεζ πμθθέξ θμνέξ ηαηά ημ
πανεθευκ. Ζ αεθηίςζδ ηςκ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, υπςξ ημο βδπέδμο ηδξ Γαδζάξ ή δ
ηαηαζηεοή κέςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα βήπεδα 5*5 αεθηζχκμοκ ηζξ πνμδζαβναθέξ βζα
ηδκ ακάπηολδ ηδξ ήπζαξ αοηήξ ιμνθήξ αεθδηζημφ ημονζζιμφ.
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Ε. ΦΤΗΟΛΑΣΡΗΚΟ – ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΟ, ΑΝΑΡΡΗΥΖΣΗΚΟ Κ.ΛΠ.ΣΟΤΡΗΜΟ
ημ ζδιείμ αοηυ δεκ απαζηείηαζ δ θεπημιενήξ ακαθμνά , αθμφ είκαζ βκςζηυ ημ ένβμ πμο
βίκεηαζ ζηδ Γαδζά ηαζ δ εέζδ πμο ηαηέπεζ ημ Δεκζηυ Πάνημ ζημκ ημονζζιυ θφζδξ.
Ακαθένμοιε ιυκμ, ςξ ζδιείμ κέςκ πνμμπηζηχκ, ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο “Κέκηνμ
Σεηιδνίςζδξ Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ» ιέζς ημο πνμβνάιιαημξ Interreg IIIA ιε
πνμτπμθμβζζιυ 708.000 εονχ.

4.1.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Γ.1. Κνηλσληθή Μέξηκλα ή Κνηλσληθή Αληίιεςε
Οζ ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ηυζμ ζημκ Δονςπασηυ πχνμ υζμ ηαζ ζηδκ
Δθθαδζηή επζηνάηεζα ηαζ ηονίςξ δ ηνίζδ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ εηχκ δζαιμνθχκμοκ έκα
πενζαάθθμκ ιε μλοιέκα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα, ζδζαίηενα αζζεδηά ζημκ ημπζηυ ημζκςκζηυ
πχνμ. Πνμαθήιαηα υπςξ δ ακενβία ηςκ κέςκ, δ ηαηαηυνοθδ ιείςζδ ιζζεχκ ηαζ
ζοκηάλεςκ, μζ αθθεπάθθδθεξ θμνμεπζδνμιέξ, παθαζυηενα ηα ιεηακαζηεοηζηά νεφιαηα
απυ ηζξ πχνεξ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ, δ παθζκκυζηδζδ ηςκ μιμβεκχκ απυ ηδκ
πνχδκ μαζεηζηή Έκςζδ, δ ηάζδ οπενζοβηέκηνςζδξ ζημκ αζηζηυ πχνμ εηηυξ ηςκ
μνίςκ ημο Γήιμο, ιε άιεζδ οπμαάειζζδ ηαζ απμβφικςζδ ημο αβνμηζημφ πχνμο, μζ κέεξ
ιμνθέξ θηχπεζαξ, δ απμιυκςζδ, δ «εζζενπυιεκδ» παναααηζηυηδηα, δ δζυβηςζδ ημο
πνμαθήιαημξ ηδξ ελάνηδζδξ απυ κανηςηζηέξ μοζίεξ ηαζ δ απεζθή ηδξ Γδιυζζαξ οβείαξ
απυ ηζξ κέεξ αζεέκεζεξ, αζχκμκηαζ αημιζηά ζακ ζδζαίηενα ηαζ απεζθδηζηά πνμαθήιαηα ηαζ
ζοκεπάβμκηαζ ηδκ εοεφκδ ακηζιεηχπζζδξ ημοξ ιέζα απυ δνάζεζξ ηαζ ακηζδνάζεζξ ζε
ημπζηυ επίπεδμ. θα αοηά ηα ημζκςκζηά θαζκυιεκα απμηεθμφκ πνυηθδζδ βζα ηδκ Σμπζηή
Αοημδζμίηδζδ ηαζ απαζημφκ έκα πνυβναιια δνάζδξ, ηδκ πάναλδ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ
βζα ηδ ζςζηή ακηζιεηχπζζδ ημοξ, πμο κα είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηνίζδ ημο
«Κνάημοξ Πνυκμζαξ» ζηδκ Δονχπδ, αθθά ηαζ ιε ηζξ αδοκαιίεξ εκίζποζδξ ιε ημ
ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ. Σαοημπνυκςξ, ημ ζφκμθμ ηςκ Δονςπασηχκ πςνχκ οπάνπεζ δ
ηάζδ κα ιεηαημπίγεηαζ ημ ηέκηνμ αάνμξ άζηδζδξ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ απυ ηδκ ζθαίνα
ιζαξ ηφνζαξ ηναηζηήξ εοεφκδξ ηαζ ιένζικαξ πνμξ ηδκ ειπθμηή πμθθαπθχκ ζοκηεθεζηχκ
πανμπήξ ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ ζε ημπζηυ επίπεδμ.
Αοηή ηδκ ζηζβιή ημ δζμζηδηζηυ – μνβακςηζηυ Δθθδκζηυ ζφζηδια ελαημθμοεεί κα ιδκ
αημθμοεεί ηδκ δζεεκή ελέθζλδ ηςκ ακηίζημζπςκ απμηεκηνςηζηχκ ζοζηδιάηςκ. Ζ έθθεζρδ
ζοβηνμηδιέκδξ ηαζ μθμηθδνςιέκδξ Πενζθενεζαηήξ ηαζ Σμπζηήξ μνβάκςζδξ ζοκεπχξ
επζθένεζ ηαζ επζαανφκεζ ημ ηεκηνζηυ βναθεζμηναηζηυ ηνάημξ ιε δαπακδνέξ ηαζ
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ακαπμηεθεζιαηζηέξ

θεζημονβίεξ.

Αοημδζμίηδζδξ,

ακμνεμθμβζηυξ

μ

Σμοκακηίμκ,

μ

πμθοηενιαηζζιυξ

ζοβηεκηνςηζζιυξ,

μ

ηδξ

Σμπζηήξ

ακμνευδμλμξ

ηνυπμξ

πνδιαημδυηδζδξ, δ οπμθεζιιαηζηή ζηεθέπςζδ, ημ εθθζπέξ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ
μνβάκςζδξ, ανιμδζμηήηςκ ηαζ θεζημονβίαξ, απμηεθμφκ ηδκ ζδιενζκή εζηυκα ηδξ
πμθζηείαξ ζε ημπζηυ επίπεδμ, δ μπμία δεκ αεθηζχκεηαζ πανά ηζξ πανειαάζεζξ.

Γ.2. Κνηλσληθέο Δμππεξεηήζεηο θαη ππνδνκέο
Οζ ημζκςκζηέξ ελοπδνεηήζεζξ ηαζ μζ οπμδμιέξ ηςκ ιζηνχκ ιειμκςιέκςκ μζηζζιχκ ηδξ
πενζμπήξ ιεθέηδξ δεκ θεζημονβμφκ εκμπμζδιέκα. Οζ μζηζζιμί αοημί απμηεθμφκ ιζηνά,
αζφκδεηα ιεηαλφ ημοξ αβνμηζηά ηέκηνα ηαζ μζ ακάβηεξ ημοξ πμθθέξ θμνέξ
δζαθμνμπμζμφκηαζ. Δπίζδξ είκαζ ηέημζα δ βεςβναθζηή ημοξ ηαηακμιή ιέζα ζημκ κμιυ
¨Έανμο πμο μζ ηάημζημζ ηςκ Γδιμηζηχκ Γζαιενζζιάηςκ δεκ ιπμνμφκ κα ελοπδνεηδεμφκ
άιεζα απυ ηζξ ιδηνμπυθεζξ ηςκ Γήιςκ πμο ακήημοκ, υπμο ηαζ παναηδνείηαζ
ζοβηέκηνςζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημζκήξ ςθέθεζαξ.
Αλαιπηηθά:
Αζηοκμιζημί ηαειμί: Σμ πνμζςπζηυ ηςκ ιμκάδςκ αζηοκυιεοζδξ ζημοξ Γήιμοξ ηδξ
πενζμπήξ Μεθέηδξ ιαξ δεκ ανηεί βζα κα ηαθφρεζ πθήνςξ ημοξ δδιυηεξ ηαζ ηονίςξ
αοημφξ πμο γμοκ ζε Σμπζηέξ ή Γδιμηζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ μζηζζιμφξ πμο είκαζ
απμιαηνοζιέκεξ απυ ηζξ έδνεξ ηςκ Δκμηήηςκ. Καηά ηα ηεθεοηαία έηδ έπμοκ αολδεεί ηα
ιέηνα αζηοκυιεοζδξ απυ ηζξ Μμκάδεξ Φφθαλδξ οκυνςκ πμο υιςξ ζακ πεδίμ δνάζδξ
έπμοκ ηονίςξ ηδκ πανάκμιδ είζμδμ Αθθμδαπχκ, ιε ηδ ζοκδνμιή ανπζηά ηδξ Frontex
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοκμνζμθοθάηςκ απυ μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα. Δδχ εα πνέπεζ κα
ακαθενεμφιε ζηδκ έθθεζρδ ηδξ Γδιμηζηήξ Αζηοκμιίαξ, ηδξ μπμίαξ δ πανμοζία ηαζ ιυκμ
ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ αμδεά ροπμθμβζηά ημοξ πμθίηεξ. Να ζδιεζςεεί υηζ δ πενζμπή
απυ Μάκδνα έςξ ηαζ Αιυνζμ ακήηεζ ζημ Αζηοκμιζηυ Σιήια Γζδοιμηείπμο, εκχ ημ Σιήια
Αζθαθείαξ οκυνςκ οπάβεηαζ ζε εηείκμ ημο Ηζααηίμο.

ΑΣΤΝΟΜΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ & ΣΑΘΜΟΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΜΔΛΔΣΖ
1

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ
μοθθί

1

Αζηοκμιζηυ Σιήια

μοθθί

1

οκμνζαηυ

Σοπενυ

1

Αζηοκμιζηυ Σιήια
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Σοπενυ

οκμνζαηυ

1

Μζηνυ Γένεζμ

ΑΣ

ΤΝΟΛΟ

ΠΔΡΗΟΥΖ 5

1 Αζηπλνκηθφ ηκήκα

ΜΔΛΔΣΖ

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία: Οζ Πονμζαεζηζηέξ δοκάιεζξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή
είκαζ ακεπανηείξ ζε ζηεθέπςζδ πνμζςπζημφ, ηυζμ ιυκζιμο υζμ ηαζ επμπζαημφ, εκχ
επζπθέμκ δ ιεβάθδ έηηαζδ, ημ δαζχδεξ ημο εδάθμοξ ηαζ δ ακεπάνηεζα ημο μδζημφ
δζηηφμο

επζδεζκχκμοκ

ηδκ

ηαηάζηαζδ.

Έηζζ,

εάκ

πνμηθδεεί

πονηαβζά

ζε

απμιαηνοζιέκδ ηαζ δοζπνυζζηδ δαζχδδ πενζμπή ή ζε ηάπμζα ηαημζηία ή ενβαζζαηυ
πχνμ ζε ιεβάθδ απυζηαζδ απυ ηδκ έδνα ηδξ Τπδνεζίαξ, ημ μοθθί, οπάνπεζ θυαμξ
πθήνμοξ ηαηαζηνμθήξ, δζυηζ μζ πζθζμιεηνζηέξ απμζηάζεζξ είκαζ ηέημζεξ χζηε δεκ ιπμνεί
κα πνμζέθεεζ εβηαίνςξ πονμζαεζηζηυ υπδια απυ ηζξ πενζμπέξ πμο οπάνπμοκ.
οβηεηνζιέκα Πονμζαεζηζηή οπδνεζία οπάνπεζ ζημ μοθθί: Πονμζαεζηζηυ Κθζιάηζμ
μοθθίμο. Ζ πενζμπή εοεφκδξ ημο είκαζ απυ ηδ Λφνα πνμξ κυημ ιέπνζ ηδ Μάκδνα πνμξ
Βμννά ηαζ μ μζηζζιυξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ απυζηαζδ είκαζ ημ
Σμ πνμζςπζηυ είκαζ: 21 ιυκζιμζ ηαζ 31 επμπζαημί πονμζαέζηεξ.
Οζ ακάβηεξ / εθθείρεζξ είκαζ :
- Έκα αιζβχξ δζαζςζηζηυ υπδια
- Έκα ηγζπ 4*4
- Δκα ιζηνυ θεςθμνείμ ιεηαθμνάξ πνμζςπζημφ.
- Ζ ιέηνζα έςξ ηαηή ηαηάζηαζδ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ.
Δκημφημζξ, ημ ζδιακηζηυηενμ πνυαθδια είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ
ακήημοκ ζημ Γαζανπείμ μοθθίμο, ηάηζ πμο ιεζχκεζ ηδ δοκαηυηδηα επειαάζεςκ, εκχ
πνμηαθεί ηαζ ακαζθάθεζα ςξ πνμξ ηδ ιεθθμκηζηή ελαζθάθζζδ ηςκ ζημζπεζςδχκ
ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ.
Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία : Οζ οπδνεζίεξ ηςκ Δθθδκζηχκ Σαποδνμιείςκ πανάβμοκ,
πανά ηδκ εθθζπή ημοξ ζηεθέπςζδ αλζυθμβμ ένβμ, ηαηελμπήκ δζυηζ ελοπδνεημφκ υθμοξ
ημοξ ζοκηαλζμφπμοξ ημο ΟΓΑ (πμο είκαζ δ πθεζμρδθία) ιε ηδκ ηαηααμθή ηςκ ζοκηάλεςκ.
Οζ ηαποδνυιμζ ηάεε Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ επζζηέπημκηαζ υθα ηα Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα
ηαζ ελοπδνεημφκ ημοξ πμθίηεξ, εκχ ιε ηζξ οπαίενζεξ ηαποδνμιζηέξ εονίδεξ έπεζ αεθηζςεεί
δ ελοπδνέηδζδ ηςκ αβνμηζηχκ πθδεοζιχκ.
Σαποδνμιζηά βναθεία οπάνπμοκ: ζημ μοθθί, ιε 8 ιυκζιμοξ οπαθθήθμοξ.
ηα Λάαανα, ιε 2 ιυκζιμοξ οπαθθήθμοξ
ημ Σοπενυ ιε 1 ιυκζιμ οπάθθδθμ.
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Σα Γηακεξηζκαηηθά Γξαθεία ημο Γήιμο θεζημονβμφκ ηακμκζηά, έζης ηαζ ιε
δοζπένεζεξ,
ηδ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ μζ ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ ηαζ ελοπδνεηήζεζξ ηδξ εονφηενδξ
πενζμπήξ, ενεοκχκηαξ ημ εάκ ηαζ οπυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ επανημφκ βζα κα
ζηακμπμζήζμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ.

Γ.3. Δθπαίδεπζε
Ζ Γδιυζζα Δηπαίδεοζδ έπεζ ζημπυ κα ζοιαάθεζ ζηδκ μθυπθεονδ ηαζ ζζυννμπδ
ακάπηολδ ηςκ δζακμδηζηχκ ηαζ ροπμημζκςκζηχκ ζηακμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ, πνμηεζιέκμο
κα ελεθζπεμφκ ζε μθμηθδνςιέκεξ πνμζςπζηυηδηεξ, χζηε κα εκηαπεμφκ δοκαιζηά ζηδκ
ημζκςκία ιαξ. ζμκ αθμνά ζηδκ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ πενζμπήξ, μ κμιυξ
Έανμο δζαεέηεζ ζηακυ ανζειυ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ, ιε ζοκέπεζα ημ 90% αοηχκ κα
θεζημονβμφκ ζε πνςζκή αάνδζα. Ακηίζημζπδ εζηυκα οπάνπεζ ζηα Γοικάζζα – Λφηεζα, ημ
84% ηςκ μπμίςκ θεζημονβμφκ πνςζκέξ χνεξ.
ημκ παναηάης Πίκαηα, πανμοζζάγμκηαζ μζ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ
ηαεχξ ηαζ μ ανζειυξ ιαεδηχκ ηαζ δζδαζηυκηςκ ηαηά ηδκ ηνέπμοζα ζπμθζηή πενίμδμ ,
εκχ παναηίεεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ κδπζαβςβείςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ (2011-2012)
ηαζ ηςκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ηαζ ζπμθείςκ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαηά ηδκ
εηπ.πενίμδμ 2014-2015.
ΥΟΛΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Νηπιαγωγείο Λαβάρων
Νηπιαγωγείο Αγριάνης
Νηπιαγωγείο Μεγ.Γερείοσ
Νηπιαγωγείο Ρούζας
Νηπιαγωγείο Γονικού
Νηπιαγωγείο Γαδιάς
Α΄ Νηπιαγωγείο οσθλίοσ
Β΄Νηπιαγωγείο οσθλίοσ
Γ΄ Νηπιαγωγείο οσθλίοσ
Γ΄ Νηπιαγωγείο οσθλίοσ
Νηπιαγωγείο ιδηρούς
Α΄ Νηπιαγωγείο Σστερού
Β΄Νηπιαγωγείο Σστερού (ολοήμερο)
ςνολο
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ΑΡ.ΜΑΘΗΣΩΝ
23
13
12
6
4
0
35
26
13
9
54
195

23
18
15
8
6
9
26
11
13
12
14
35
15
205

(μείωζη
4,88%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ
Γημοηικό τολείο Λαβάρων
Γηομικό τολείο Πρωηοκκληζίοσ
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο Αγριάνης
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο Γέρικοσ
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο Γονικού
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο Μεγάλοσ Γερείοσ
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο Μικρακίοσ
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο Πεηρολόθοσ
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο Ρούζας
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο ιδηροτωρίοσ
Α΄ Γημοηικό τολείο οσθλίοσ
Β΄ Γημοηικό τολείο οσθλίοσ
Γημοηικό τολείο Γαδιάς
Μειονοηικό Γημοηικό τολείο ιδηρούς
Γημοηικό τολείο Σστερού
ύνολο

καηά

2015-2016

2014-2015

79
10
59
9
10
48
9
8
24
15
144
75
19
46
144
699

77
23
56
5
9
47
7
10
21
20
149
77
20
55
114
696

(αύξηζη 043%)

1
2
3
4
5

ΓΤΜΝΑΙΑ – ΛΤΚΕΙΑ
Γσμνάζιο Λαβάρων
Γσμνάζιο οσθλίοσ
Λύκειο οσθλίοσ
Γσμνάζιο Σστερού
Γενικό Λύκειο Σστερού
ΤΝΟΛΟ

2015-2016
50
239
153
56
38
536

2014-2015
54
225
136
54
50
519

(αύξηζη 3,28%)

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

1500

χλνιν εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
εθπαίδεπζεο Ν= 13 + 15 + 5 = 33

πξσηνβάζκηαο

θαη

δεπηεξνβάζκηαο

Ζ ηηζνζαηή ηαηάζηαζδ ηςκ εηπαζδεοηδνίςκ είκαζ ηαθή.. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαηααάθθεηαζ
πνμζπάεεζα ηαζ έπμοκ εκηαπεεί ηαζ οθμπμζδεεί ένβα αεθηίςζδξ ηςκ οπμδμιχκ ηςκ
δζδαηηδνίςκ ιέζς ηςκ ΔΠΑ (ΠΔΠ) 2007-2013, εκχ εα ηαηααθδεεί πνμζπάεεζα
έκηαλδξ ένβςκ αεθηίςζδξ ηςκ οπμδμιχκ ή ηαηαζηεοήξ κέςκ δζδαηηδνίςκ ιέζς ημο
ΠΔΠ 2014-2020, υπςξ ηαζ Πνμβναιιάηςκ Δκενβεζαηήξ Πμθζηζηήξ (πνήζδ ΑΠΔ,
θςημαμθηασηά η.θπ. )

ημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ δεκ εα πνέπεζ κα λεπκάιε ηαζ ημοξ παζδαβςβμφξ, μζ
μπμίμζ είκαζ αοημί πμο εέημοκ ηα εειέθζα βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα εκυξ
παζδζμφ. Αοηυξ μ νυθμξ επζθένεζ ιεβάθδ εοεφκδ δζυηζ πνέπεζ κα δχζεζ ζημκ ηυζιμ
ακενχπμοξ ηαηάθθδθα πνμεημζιαζιέκμοξ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ ζφβπνμκδ γςή ιε
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ηζξ

πμζηίθεξ απαζηήζεζξ ηαζ δοζημθίεξ ηδξ. ε αοηή ηδκ πναβιαηζηά δφζημθδ

εηπαζδεοηζηή πενζμπή, ιε ηζξ ανηεηέξ εηπαζδεοηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ πνμαθήιαηα
(ηονίςξ ηηζνζαηά – ενβαζηήνζα- πμθζηζζιζηέξ ακμιμζμβέκεζεξ ηηθ) ημ δζδαηηζηυ
πνμζςπζηυ ενβάγεηαζ ιε ζοκεπή πνμζπάεεζα βζα ηδκ «ειθφηεοζδ» υθςκ εηείκςκ πμο
είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ δδιζμονβία ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ πνμζςπζηυηδηαξ. Ζ δέμοζα
ζδιαζία πνέπεζ κα δμεεί ζημκ ηηζνζαηυ ηαζ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ υθςκ ηςκ ζπμθζηχκ
ααειίδςκ χζηε κα ιπμνμφκ μζ παζδαβςβμί κα έπμοκ ζηδκ δζάεεζδ ημοξ αοηά ηα
μθμηθδνςιέκα εθυδζα πμο εα ημοξ επζηνέπμοκ ζοκεπχξ ηαζ αδζάθεζπηα κα
πνμζημιίγμοκ ζηα κέα ακαπηοζζυιεκα άημια ηδ βεκζηή παζδεία πμο ηδκ έπμοιε υθδ ιαξ
ακάβηδ.
Σέθμξ κα ακαθένμοιε ηαζ ηδκ έθθεζρδ ηδξ πμθζηήξ Κμζκςκζηήξ Τπδνεζίαξ, πμο
αέααζα δεκ είκαζ ιυκμ ημπζηυ θαζκυιεκμ αθθά οπάνπεζ ζε πακεθθαδζηή ειαέθεζα, δ μπμία
εα ιπμνμφζε κα παίλεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ζοβηνμηδιέκδ ακηζιεηχπζζδ αημιζηχκ
πνμαθδιάηςκ ή αηυιδ ηαζ αοηχκ πμο απμννέμοκ απυ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ή ηαζ
κα είκαζ ημ απμηέθεζια δοζιεκχκ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ. Οζ πανεπυιεκεξ οπδνεζίαξ
ιπμνμφκ κα επεηηαεμφκ ζηδκ οιαμοθεοηζηή ενβαζία ιε βμκείξ ηαζ ιαεδηέξ ηαζ ζηδκ
μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία μιάδςκ εκδζαθενυκηςκ ιαεδηχκ.

Γ.4. Τγεία
Έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ημιείξ ηδξ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ηάεε ακαπηοβιέκδξ
ημζκςκίαξ είκαζ μ ημιέαξ ηδξ Τβείαξ. Ο κμιυξ Έανμο δζαεέηεζ 1.911 κμζμημιεζαηέξ
ηθίκεξ (3,4 / 1.000 ηαημίημοξ, έκακηζ ημο ιέζμο εεκζημφ υνμο 5,6 / 1.000 ηαημίημοξ) ηαζ
1.492 βζαηνμφξ (ακηίζημζπα 2,7 / 1.000 ηαημίημοξ έκακηζ 4 / 1.000 ηαημίημοξ ζηδκ πχνα).
Παναηδνείηαζ θμζπυκ υηζ ζε βεκζηέξ ιμνθέξ μ Νμιυξ Έανμο πανμοζζάγεζ ζπεηζηά ηαθέξ
πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ οβεία, εάκ ζηεθεμφιε ηαζ ηδκ πνμζεπή θεζημονβία ημο
Πακεπζζηδιζαημφ Νμζμημιείμο ηυηε ηα πνάβιαηα εα είκαζ αηυιδ ηαθφηενα. Γζαθμνεηζηή
εζηυκα υιςξ πανμοζζάγμοκ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ, πανυθμ πμο δ
βεκζηή εζηυκα είκαζ ανηεηά ηαθή, ηαζ μ θυβμξ είκαζ υηζ ηα ιεβάθα Ηαηνζηά Κέκηνα ημο
Νμιμφ ανίζημκηαζ ζε ιζα ανηεηά ιεβάθδ πζθζμιεηνζηή απυζηαζδ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ
ιεθέηδ ιαξ, δ μπμία δεκ εα πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ ηαημζηείηαζ ζημ ζφκμθυ ηδξ απυ
δθζηζςιέκα άημια ηαζ βζα αοηά ηα άημια μζ ιεηαηζκήζεζξ είκαζ δφζημθεξ.
Κέληξν Τγείαο νπθιίνπ: ημκ Γήκν νπθιίνπ οπάνπεζ έκα Κέκηνμ Τβείαξ ζημ
μοθθί ημ μπμίμ δεκ ζηακμπμζεί πθήνςξ ηζξ ακάβηεξ, ηυζμ θυβς έθθεζρδξ εζδζημηήηςκ
υζμ ηαζ θυβς έθθεζρδξ πνμζςπζημφ ηαζ ιάθζζηα ζαηνζηήξ ζηεθέπςζδξ. Αλίγεζ κα
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ακαθένμοιε ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ Κέκηνμ Τβείαξ μοθθίμο ημ πνδζζιμπμζμφκ βζα ηδκ
ηάθορδ ηςκ Ηαηνζηχκ ημοξ ακαβηχκ ηαζ υθμζ μζ ηάημζημζ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ
Σοπενμφ, αθθά ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ Ονθέα.
Άνα εα πνέπεζ κα επζδζχημοιε ημοθάπζζημκ ηδκ ηάθορδ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ ηαζ ηδκ
ζηεθέπςζδ ημο ιε ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ. Δπίζδξ οπάνπεζ οπμηαηάζηδια ημο ΗΚΑ
ζηεθεπςιέκμ ιε ηζξ ααζζηέξ εζδζηυηδηεξ βζαηνχκ.
ημ ηέκηνμ Τβείαξ μοθθίμο οπδνεημφκ 8 ζαηνμί ηαζ 46 άημια ςξ κμζδθεοηζηυ ηαζ
αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ.
Καηά ημ έημξ 2010 είπαιε 27.600 επζζηέρεζξ ζημ Κέκηνμ Τβείαξ.

Πεξηθεξεηαθά Αγξνηηθά Ηαηξεία:
ημ Κέκηνμ Τβείαξ μοθ ακήημοκ ηα παναηάης 12 Πενζθενεζαηά Αβνμηζηά Ηαηνεία ηα
μπμία ηαηά ημ έημξ 2010 είπακ ηζξ αηυθμοεεξ επζζηέρεζξ
ΠΔΡ.ΗΑΣΡΔΗΟ

ΔΠΗΚΔΦΔΗ
2010
2295
2521
5804
2152
2496
2689
5143
2603
1429
2963
5918
11814

Αζζφιδξ
Ακεείαξ
Γενείμο
Λααάνςκ
Λοηυθδξ
Μάηνδξ
Πέπθμο
Πνμααηχκα
Πνςημηηθδζίμο
οημννάπδξ
Σοπενμφ
Πμθοδφκαιμ Πενζθ.Κέκηνμ Φενχκ

οκμθζηά είπαιε 49.837 επζζηέρεζξ ζηα Πενζθενεζαηά Αβνμηζηά Ηαηνεία ημο Κέκηνμο
Τβείαξ μοθθίμο. Απυ αοηά μζ επζζηέρεζξ ζηα Π.Α.Ηαηξεία πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ
Γήκνπ νπθιίνπ αλέξρνληαλ ζηηο 20,402.
Δηηυξ αοηχκ ζηδ Γαδζά θεζημονβεί πανάνηδια ημο Πενζθενεζαημφ Αβνμηζημφ Ηαηνείμο
Λοηυθδξ, εκχ ζηα Λαβοκά οπάνπεζ Αβνμηζηυ Ηαηνείμ ημ μπμίμ δεκ ζηακμπμζεί πθήνςξ ηζξ
ακάβηεξ ηαζ έπεζ πενζμνζζιέκμ πνυκμ θεζημονβίαξ.
ε υ,ηζ αθμνά ηζξ δμιέξ ροπζηήξ οβείαξ οπάνπεζ Κζκδηή Φοπζαηνζηή Μμκάδα απυ ημ
Π.Γ.Ν.Α Αθελακδνμφπμθδξ, δ μπμία επζζηέπηεηαζ ηάεε Σνίηδ ημ μοθθί ηαζ
εζδζηυηενα ημ πχνμ ημο ΚΑΠΖ μοθθίμο.
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Να ζδιεζχζμοιε υηζ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ οπάνπμοκ ηαζ ιενζημί ζδζχηεξ,
εζδζηεοιέκμζ, βζαηνμί αθθά ηαζ αοημί δεκ επανημφκ βζα κα ηαθφρμοκ υθεξ ηζξ
Ηαηνμθανιαηεοηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ.

Κηεληαηξείν
Ζ δοκαιζηυηδηα είκαζ 4 ιυκζιμζ οπάθθδθμζ (μνβακζηέξ εέζεζξ 7).
Ζ πενζμπή εοεφκδξ : ηαοηίγεηαζ ιε ηα υνζα ημο Καθθζηνάηεζμο Γήιμο μοθθίμο, πθδκ ημο
Αιμνίμο πμο ακήηεζ ζημ Κηδκζαηνείμ Γζδοιμηείπμο.
Γεκ αζπμθείηαζ ιε ζθαβέξ γχςκ, μζ μπμίεξ βίκμκηαζ ζηδκ Ονεζηζάδα, θυβς ηδξ ιδ
θεζημονβίαξ ζθαβείςκ εκηυξ ηδξ πενζμπήξ εοεφκδξ ημο.
Ζ ιεβάθδ έθθεζρδ είκαζ δ ιδ θεζημονβία ζθαβείςκ (παθαζυηενα θεζημονβμφζακ ζθαβεία
ζημ μοθθί).

Γ.5. Πξόλνηα

Ο υνμξ Πνυκμζα ακαθένεηαζ ζηδκ ζζημνζηά ηαεμνζζιέκδ ιμνθή ημο αζηζημφ ηνάημοξ ςξ
πνμξ ηδκ ακάθδρδ ηδξ εοεφκδξ ηδξ ηάθορδξ ακαβηχκ, απαζπυθδζδξ, οβείαξ, παζδείαξ,
ηαημζηίαξ, ημζκςκζηήξ θνμκηίδαξ, πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ εθεφεενμο πνυκμο
βζα ημκ εκενβυ ηαζ ιδ εκενβυ πθδεοζιυ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο ιδπακζζιμφ ημο βζα ηδκ
πανμπή ηςκ ακάθμβςκ οπδνεζζχκ. Σμ «Κνάημξ Πνυκμζαξ» πνέπεζ κα θεζημονβεί
ααζζζιέκμ ζηζξ ανπέξ ηδξ ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ ζπεδζαζιέκδξ ημζκςκζηήξ
δνάζδξ, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ επίηεολδ ηδξ εοδιενίαξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ ελάθεζρδ ή
ημοθάπζζημκ ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ. Ζ πνμκμζαηή ηαηάζηαζδ
πμο οπάνπεζ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ εκκμζμθμβζηά ιπμνεί κα ηαοηζζηεί ιε ηα παναηάης :
Παηδηθνί ηαζκνί : Οζ παζδζημί ζηαειμί πμο οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή ηαηακέιμκηαζ ςξ
ελήξ : Τπάνπμοκ ηνεζξ παζδζημί ζηαειμί ζηδ Γδιμηζηή Δκυηδηα μοθθίμο ηαζ απυ έκαξ
ζηζξ έδνεξ ηςκ άθθςκ δφμ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ. Ο ααζζηυξ ζημπυξ ηςκ παζδζηχκ
ζηαειχκ είκαζ δ δδιζμονβζηή εκαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. ιςξ δεκ
εα πνέπεζ κα παναθείρμοιε ηαζ ηδκ ημζκςκζηή πνμζθμνά πμο έπμοκ αοημί μζ ζηαειμί
ζημ ζφκμθμ ηςκ βμκέςκ δζυηζ απαζπμθμφκ ιε έκα δδιζμονβζηυ ηαζ γςκηακυ ηνυπμ ηα
παζδζά ηαζ μζ βμκείξ έπμοκ ηδκ εοηαζνία, εάκ εέθεηε, κα αζπμθδεμφκ ιε άθθα γδηήιαηα
ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Μεθεηχκηαξ ηδκ ημζκςκζηή πνμζθμνά εα θέβαιε υηζ ηνίκεηαζ
ακαβηαία δ ζοκέπεζα ημο ςνανίμο ηαζ ηζξ απμβεοιαηζκέξ χνεξ ηαεχξ ηαζ μ ελμπθζζιυ
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ημοξ ιε ζφβπνμκα παζδαβςβζηά ιέζα, χζηε κα δδιζμονβδεεί βζα ημ παζδί έκα μζηείμ
πενζαάθθμκ βειάημ αβάπδ, ζημνβή ηαζ θνμκηίδα.

Σξίηε Ζιηθία & Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ): Ζ θνμκηίδα ηςκ δθζηζςιέκςκ ηαζ
ηςκ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ζηδκ πενζμπή έπεζ κα επζδείλεζ ιζα ανηεηά ηαθή πμθζηζηή.
Θα λεηζκήζμοιε απυ ηα Κέκηνα Ακμζπηήξ Πνμζηαζίαξ Ζθζηζςιέκςκ (ΚΑΠΖ), μ μπμίμξ
είκαζ έκαξ εεζιυξ πμο δδιζμονβήεδηε βζα ηδκ θνμκηίδα ηςκ δθζηζςιέκςκ ζημ πχνμ ημο
ζπζηζμφ ηαζ βφνς απυ αοηυ, αθθά ηαζ βζα κα θφζεζ πνμαθήιαηα πμο πνμένπμκηαζ ηονίςξ
απυ ηδκ απμιυκςζδ, ημκ θυαμ, ηδκ ακδζοπία βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αδνάκεζα απυ ημκ
απενζυνζζημ

εθεφεενμ

πνυκμ

ημο

δθζηζςιέκμο.

Ζθζηζςιέκςκ εα ανμφιε ζημ Γήιμο μοθθίμο. Σμ

Κέκηνα

Ακμζπηήξ

Πνμζηαζίαξ

ΚΑΠΖ είκαζ ζηεθεπςιέκμ ιε

επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ ηαζ πνμζθένεζ :
-

Ονβακςιέκδ ροπαβςβία

-

Δπζιμνθςηζηέξ μιζθίεξ

-

Φνμκηίδα ηαζ μδδβίεξ βζα ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ.

-

Κμζκςκζηή Δνβαζία ιε ημοξ ίδζμοξ ηαζ ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημοξ.

-

Φοζζμεεναπεία – Δνβαζζμεεναπεία

-

Βμήεεζα ζημ ζπίηζ βζα ηα άημια πμο έπμοκ ακάβηδ.

-

Δκηεοηηήνζμ ζημ μπμίμ θεζημονβεί ηακηίκα υπμο ηα ιέθδ ανίζημοκ ζοκηνμθζά ηαζ
απαζπυθδζδ.

Μέζα απυ αοηυ ημ ημζκςκζηυ δίηηομ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένεζ ημ ΚΑΠΖ, πνμζπαεεί κα
δδιζμονβήζεζ πνμτπμεέζεζξ υπμο μζ δθζηζςιέκμζ εα γμοκ, εα δδιζμονβμφκ, εα είκαζ
εοηοπείξ ηαζ μζ κευηενμζ εα ιπμνμφκ κα αζζεάκμκηαζ αζθάθεζα ηαζ αζζζμδμλία ηαεχξ δ
πνμαζχκζα επζεοιία βζα ιαηνμγςία θαίκεηαζ κα βίκεηαζ πναβιαηζηυηδηα. Τπάνπεζ ημ
ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ( Κμζκςκζηή Λεζημονβυξ, Νμζδθεφηνζεξ, Οζηζαημί Βμδεμί) ηαζ
πνμζθένεζ ζδιακηζηυ ένβμ ζημοξ δθζηζςιέκμοξ ηαζ ζηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ηδξ
πενζμπήξ . Ζ ζοκενβαζία πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ημο Κ.Α.Π.Ζ. ηαζ ηδξ Μμκάδαξ είκαζ βυκζιδ
ηαζ δδιζμονβζηή ηαζ απμαθέπεζ ζε ανηεηά ορδθμφξ ζηυπμοξ ιε ηονζυηενμ αοηυ ηδξ
αεθηίςζδξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Να ζδιεζςεεί υηζ ζημ Γήιμ μοθθίμο μνβακχκεηαζ ηαζ
ζοζζίηζμ ηαη‟ μίημκ βζα ημοξ δθζηζςιέκςκ ηαζ ηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ υπςξ οπυ ηδκ
επμπηεία ημο ΚΑΠΖ μοθθίμο (ιέθδ ημο ΚΑΠΖ μοθθίμο έπμοκ ακαθάαεζ ηδκ δζακμιή ημο
ζοζζζηίμο).
Αηυιδ ηα Κέκηνα Φνμκηίδαξ Οζημβέκεζαξ ημο Δεκζημφ Ονβακζζιμφ Πνυκμζαξ είκαζ
δζάζπανηα ζηδκ πενζμπή ηαζ δ πνμζθμνά ημοξ ζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ εεζιυ ηδξ
μζημβεκείαξ. ημπυξ ημοξ είκαζ δ μιαθή θεζημονβία ηδξ μζημβεκεζαηήξ γςήξ. Σα ηεθεοηαία
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πνυκζα αζπμθμφκηαζ ηαζ ιε πνμβνάιιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ απμηθεζζηζηά ιε ηζξ βοκαίηεξ
ηδξ πενζμπήξ.
Γεκ εα πνέπεζ κα παναθείρμοιε ηαζ ζδζςηζηέξ πνςημαμοθίεξ, υπςξ μ φθθμβμξ Κονζχκ
ηαζ Γεζπμζκίδςκ ημο Γήιμο μοθθίμο πμο έπεζ κα πανμοζζάζεζ έκα αλζμγήθεοημ
πνμκμζαηυ ένβμ ζηδκ πενζμπή.
Απυ ηζξ πνμκμζαηέξ πνμζθμνέξ ηςκ Γήιςκ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ εα ιπμνμφζαιε κα
πμφιε ιε εοημθία υηζ απμοζζάγμοκ πμθθμί θμνείξ πμο εα ιπμνμφζακ κα ακαπηφλμοκ έκα
ζμαανυ ημζκςκζηυ ένβμ. Να ακαθένμοιε επζβναιιαηζηά ηδκ έθθεζρδ Γκζδξ Κμζκςκζηήξ
Μένζικαξ, δ μπμία ιπμνεί κα ζηεθεπςεεί ιε οπδνεζία απμθοιάκζεςκ, ιε Γναθείμ
Ηζυηδηαξ, ιε Γναθείμ ΑΜΔΑ, ιε Γναθείμ Δλανηδζζμβυκςκ μοζζχκ, ιε βναθείμ
Αλζμπμίδζδξ Δεεθμκηχκ. Σδκ έθθεζρδ Γδιμηζηχκ Βνεθμημιείςκ βζα ηδκ πθήνδ
ελοπδνέηδζδ ηςκ ιδηένςκ εκυξ Γήιμο. Σδκ έθθεζρδ Γκζδξ Παζδζηχκ Καηαζηδκχζεςκ
βζα ηδκ ακαροπή ηςκ παζδζχκ. Βέααζα ηάπμζα απυ ηα παναπάκς ιπμνεί κα θεζημονβμφκ
οπυ ηδκ επμπηεία ιζα άθθδξ ααειίδαξ δζμίηδζδξ αθθά αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ εα πνέπεζ κα
ζοκεπίζμοκ κα θεζημονβμφκ ιε αοημφξ ημοξ νοειμφξ δζυηζ ήδδ πανμοζζάγμκηαζ ιεβάθεξ
εηθείρεζξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ πθήνςξ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ λεπςνζζηήξ
ημπζηήξ ημζκςκίαξ. Σμ εεηζηυ ζημκ υθμ πνμκμζαηυ νυθμ ηςκ Γήιςκ είκαζ υηζ άνπζζακ ζζβά
– ζζβά κα ακαπηφζζμκηαζ δζάθμνμζ Ονβακζζιμί Νεμθαίαξ ηαζ Πκεοιαηζηά Κέκηνα ιε ένβμ
ηονίςξ πμθζηζζηζηυ, αθθά ηαζ ιε πνμβνάιιαηα ημζκςκζημφ πενζεπμιέκμο.
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Γ.6. Αζιεηηζκόο
ΑΘΛΖΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ

Α.. Έανμξ μοθθίμο

μοθθί

Α..Α. ΔΒΡΟ

μοθθί

Αεθδηζηυξ φθθμβμξ Λοηυθδξ "ΟΜΟΝΟΗΑ"

Λοηυθδ

Μμνθςηζηυξ-Αεθδηζηυξ φθθμβμξ ΑΚΡΗΣΑ Γαδζάξ

Γαδζά

Λέζπδ Μμημζοηθεηζζηχκ μοθθίμο

μοθθί

Αεθδηζηυξ ιζθμξ Κμνκμθςθζάξ Α.Ο.Κ.

Κμνκμθςθζά

Αεθδηζηυξ φθθμβμξ «Ακαβέκκδζδ» Λααάνςκ

Λάαανα

Αεθδηζηυξ φθθμβμξ Ονεζίαζμζ

Μεβάθμ Γένεζμ

Πονζυξ ζδδνμφξ

ζδδνχ

Αεθδηζηυξ φθθμβμξ Γυλα Σοπενμφ

Σοπενυ

Αεθδηζηυξ φθθμβμξ Θοιανζάξ
Α.. Δθπίδα μοθθίμο

Θοιανζά
μοθθί

Ονζζιέκεξ απυ ηζξ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ ιεβάθδ απήπδζδ ηαζ είπακ
ζδιακηζηή ζζημνία, ιε ζδιακηζηυηενμ ημ αυθθετ ημο Έανμο μοθθίμο. Δηηυξ αοηχκ
οπάνπμοκ πνμβνάιιαηα Μαγζημφ Αεθδηζζιμφ βζα παζδζά, εθήαμοξ ηαζ βοκαίηεξ. ημ
ηθεζζηυ βοικαζηήνζμο ημο μοθθίμο βίκμκηαζ ηαζ ιαεήιαηα νοειζηήξ ηαζ εκυνβακδξ
βοικαζηζηήξ. Σμ ηαθμηαίνζ οπάνπμοκ ηαζ ιαεήιαηα εηιάεδζδξ ημθφιαδζδξ βζα ηα παζδζά
ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ.
Χζηυζμ υθεξ μζ αεθδηζηέξ εκχζεζξ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα θυβς ηδξ έθθεζρδξ
πχνςκ άεθδζδξ, μζ μπμίμζ δεκ επανημφκ βζα κα ηαθοθεμφκ υθεξ μζ ακάβηεξ.
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4.1. Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟ
Ζ πενζμπή έπεζ πθμφζζα ζζημνζηή ηαζ πμθζηζζιζηή πανάδμζδ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ζοκέπεζα
ηαζ δδιζμονβζηή έκηαλδ ηαζ επζννμή πμθζηζζιχκ. Δπίζδξ, οπάνπμοκ πμθθέξ εηδδθχζεζξ
ηαζ πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ηαθφπημοκ ηζξ πκεοιαηζηέξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ
ροπαβςβίαξ ηςκ ηαημίηςκ.
Γ.1. Μλεκεία – Αμηνζέαηα – Αξραηνινγηθνί ρώξνη – Πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο
Πθήεμξ ικδιείςκ, αλζμεέαηςκ, ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ οπάνπμοκ ζηδκ πενζμπή πμο
δδθχκμοκ ηδ ιαηναίςκδ ζζημνία ημο. Πμθθά απυ αοηά είκαζ αλζμπμζδιέκα αθθά ηα
πενζζζυηενα είκαζ ακαλζμπμίδηα ηαζ ιένμξ απυ αοηά αλζμπμζείηαζ ήδδ.
Αξραηνινγηθνί Υώξνη
ΗΣΟΡΗΚΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Οζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο μοθθίμο, πανυηζ πεδίμ πθήνςξ
άβκςζημ, πανμοζζάγμοκ έκα δοκάιεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ. Σα παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ
δφμ, δ ποηκυηδηα ειθάκζζήξ ημοξ ηαζ ημ ιεβάθμ θάζια ηδξ πνμκζηήξ έηηαζδξ ζηδκ μπμία
πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζμζ απυ αοηέξ, απυ ηδκ πνμσζημνζηή πενίμδμ ιέπνζ ζήιενα. Οζ
ζδιακηζηυηενμζ απυ αοημφξ, ιεηά απυ ιία πνχηδ πνμζέββζζδ, δ μπμία λεηίκδζε απυ ηα
ζημζπεία ηςκ ενεοκχκ ημο Γ.Σνζακηάθοθθμο, έπμοκ ςξ ελήξ:
Ζ πεξηνρή ηεο Κνξλνθσιηάο: Ζ παιδθή, βναθζηή πθαβζά, ζηα ακαημθζηά ηδξ
ζηεκςπμφ ημο Γεναεκίμο, δφμ πενίπμο πζθζυιεηνα κμηίςξ ηδξ Κμνκμθςθζάξ ηαζ ζηδ
ζοιαμθή ημο πμηαιμφ Μαβηάγζ ιε ημκ Έανμ, «ακμίβεζ» ζε ιία οπένμπδ εέα πνμξ ημ
ιεβάθμ πμηάιζ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ηα πμθθά, πμζηίθα ηεπκδηά θαλεφιαηα. Σα ηεθεοηαία
παναπέιπμοκ ζε ανπαζμεναηζηέξ ηεθεημονβίεξ, πζεακυκ ζδιαίκμκηαξ οπαίενζμ ζενυ ηδξ
επμπήξ. Γζαηνίκμοιε, θμζπυκ, ααεζέξ ηαζ εονείεξ ημζθυηδηεξ, ηοηθζηέξ ή εθθεζπηζηέξ ζε
ηάημρδ, ιεβάθεξ ιέπνζ

60*80 εηαη., υπςξ ηαζ νδπέξ, αθθά εονφηενεξ ααεφκζεζξ.

οκακηάιε, αηυιδ, παναηηυ ζημ ανάπμ, ιεβάθμ «ιακζηάνζ», ηαηά ημοξ κηυπζμοξ, πμο
εοιίγεζ ηζμκυηνακμ, ιία θαλεοιέκδ ααεζά «ηζκζηένκα» ιε απμννμέξ ή θάηημ εοζζχκ ηαζ
άθθα.
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Πανυιμζα θαλεφιαηα ανίζημκηαζ άθεμκα ζηα ορχιαηα ηδξ Ακαημθζηήξ Ρμδυπδξ ηαζ
ζοκακήημοκ ιε εηείκμ πμο μκμιάγεηαζ ιεβαθζεζηυξ πμθζηζζιυξ. Ζ βεκζηή ηοπμθμβία ηςκ
ηαηαζηεοχκ αοηχκ, αθθά ηαζ δ εονζζηυιεκδ πεζνμπμίδηδ πνχζιδ ηεναιζηή, ιε
δζαηυζιδζδ ειπίεζηδ, αοθαηςηή ή εβπάναηηδ βεςιεηνζηή, μδδβμφκ ζηδ πνμκμθυβδζδ
απυ ηα ηέθδ ηδξ επμπήξ ημο Υαθημφ, ημκ 13μ – 12μ αζχκεξ, έςξ ημοξ 7μ – 6μ π.Υ. αζχκεξ,
δδθαδή ζηδκ πνχζιδ επμπή ζδήνμο, ίζςξ ημ πνχημ ηδξ δζάζηδια.
ηα κυηζα ημο πχνμο ηα πςνάθζα ανίεμοκ απυ ηεναιζηή ζε ηενάζηζεξ ποηκυηδηεξ,
άθεμκα κμιίζιαηα ηαζ θμζπά εονήιαηα, πνμκμθμβμφιεκα απυ ημοξ εθθδκζζηζημφξ ιέπνζ
ημοξ παθαζμπνζζηζακζημφξ πνυκμοξ, ηα μπμία οπμδεζηκφμοκ ηδκ φπανλδ εκυξ ζδιακηζημφ
μζηζζιμφ ηδξ επμπήξ. Ο ηεθεοηαίμξ ιπμνεί κα ηαοηζζηεί, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ Ρςιασηχκ
Γνμιμθμβίςκ, ιε ηδκ ανπαία Εεζνδκία ή Εδνφκεζα, Zervae ή Zurbae, πζεακχξ δε
ζοκζζημφζε, υπζ απθχξ ζηαειυ (mutatio), αθθά πυθδ, υπςξ ζοκάβεηαζ απυ εναφζια
εκεπίβναθδξ πθάηαξ πμο ανέεδηε πνμζθάηςξ. Απυ ηα ηοπαία εονήιαηα λεπςνίγεζ
ζξαχζκα αλάγιπθεο ακαεδιαηζηήξ ζηήθδξ ημο 1μο ή 2μο ι.Υ. αζχκα, ιε πένζ πμο ηναηά
εφνζμ ηαζ αθζένςζδ: «Κονίςζ Έανςζ». Πνάβιαηζ, μ γςμδυηδξ πμηάιζμξ εευξ θαηνεουηακ
ζηδ Θνάηδ, ζδίςξ ηαηά ηδκ φζηενδ ανπαζυηδηα. Ο ηναπεγμεζδήξ θυθμξ πμο ανίζηεηαζ
αιέζςξ ζηα δελζά ηδξ εεκζηήξ μδμφ, ζημκ μπμίμ ζήιενα είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ηεναίεξ,
απμηεθμφζε ίζςξ ηδκ αηνυπμθδ ημο ανπαίμο μζηζζιμφ. Γζαηδνμφκηαζ εδχ ηα ίπκδ ιεβάθμο
μνεμβχκζμο ηηίζιαημξ. Σα εονήιαηα οπαζκίζζμκηαζ ημ παναηηήνα ημο μζηζζιμφ πμο εα
ανζζηυηακ ζε ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ, ηαεχξ ζημ θζιάκζ, ζηδ ζοιαμθή ημο
Μαβηαγίμο ιε ημκ Έανμ, εα πνμζυνιζγακ ηα πθμζάνζα πμο ακέααζκακ ημκ πθςηυ ζε
ιεβάθμ ημο ιήημξ πμηαιυ Έανμ. Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ εέζδ απμηεθμφζε
δζαιεηαημιζζηζηυ ηέκηνμ πνμχεδζδξ ηςκ εθθδκζηχκ

πνμσυκηςκ, αθθά ηαζ ηδξ

ακηίζηνμθδξ ελαβςβήξ ηςκ ημπζηχκ αβαεχκ. Οζ ακαπηοπεείζεξ ζπέζεζξ ακηακαηθχκηαζ
ζηα κμιίζιαηα ηαζ ηα υζηναηα ηςκ μλοπφειεκςκ αιθμνέςκ απυ πυθεζξ, υπςξ δ ιφνκδ,
δ Λίκδμξ, δ Θάζμξ ηαζ δ Κκίδμξ. Σέημζμζ μθυηθδνμζ αιθμνείξ είπακ ανεεεί ζημ άηνμ ημο
μζηζζιμφ, ημκηά ζημ πμηάιζ, ζηα εειέθζα ηηίζιαημξ, πζεακχξ ειπμνζηήξ απμεήηδξ.
ηα ΒΓ ηδξ Μμκήξ Πμνηαΐηζζζαξ, ζηζξ οπχνεζεξ ημο ορχιαημξ ημο Αε-Ληά ακμίβεηαζ
ζπήθαζμ ζδζαίηενα πθαηφ ηαζ πενζαεαθδιέκμ ιε ιοζηήνζμ. ηδκ ημνοθή ημο θυθμο
οπάνπμοκ δείβιαηα εβηαημίηδζδξ ιε ηεναιζηή, ημζκή πεζνμπμίδηδ, αθθά ηαζ ηνμπήθαηδ,
υπςξ ηαζ άθθα εκδζαθένμκηα ηζκδηά εονήιαηα, ηονίςξ εθθδκζζηζηχκ ηαζ νςιασηχκ
πνυκςκ. Σα εονήιαηα ακαδεζηκφμοκ ηαζ άθθεξ εέζεζξ, υπςξ δ βεζημκζηή εέζδ «Κυηηαθμ»,
δ «ηζμφηα» (ημνοθή) ημο Αβίμο Αεακαζίμο ή δ εέζδ «Μοζζθίι», ζημ αυνεζμ άηνμ ηδξ
Κμνκμθςθζάξ,

ιε

ηνεζξ ηφιαμοξ («ημφιπεξ») η.θπ, απυ ημοξ 8-10, ζοκμθζηά, ηδξ

πενζμπήξ, η.θπ.
Ζ εέζδ ημο Γεναεκίμο δεκ εβηαηαθείπεηαζ, αθθά παναηιάγεζ ηαηά ημκ 6μ ι.Υ. αζχκα,
υηακ πζεακχξ δδιζμονβείηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ, αθθά πάκημηε δίπθα ζηδ ζηεκςπυ, έκα
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ιζηνυ ηάζηνμ-«πφθδ εθέβπμο» ηδξ ζδιακηζηήξ μδζηήξ ανηδνίαξ. Ζ εέζδ αοηή, αιέζςξ ζηα
δοηζηά ηδξ εεκζηήξ μδμφ, υπμο είπακ ηαηά ηαζνμφξ ανεεεί κμιίζιαηα ηαζ άθθα ακηζηείιεκα
ηδξ αογακηζκήξ πενζυδμο, είκαζ ην χςσκα «Πέηξα». ηζξ οπχνεζεξ ημο θυθμο
δζαηνίκμκηακ ηα εειέθζα παθαζμφ πνζζηζακζημφ καμφ, ηαηά πανάδμζδ ημο αβίμο Λμοηά,
εκχ ηα ίπκδ ημο μζηζζιμφ ηςκ Μέζςκ Υνυκςκ εηηείκμκηακ εονέςξ πένακ ηδξ μπονςιέκδξ
ημο αηνυπμθδξ, ζηδ εέζδ Πάκηδνζ, θεάκμκηαξ ιέπνζ ημ Μαβηάγζ. Ο μπονςιέκμξ μζηζζιυξ
ηςκ παθαζμπνζζηζακζηχκ πνυκςκ εα θεβυηακ Εδεανήκ ή, ίζςξ, Κθεζζμφνα, απυ ηα
μκυιαηα πμο βκςνίγμοιε απυ ημκ Πνμηυπζμ βζα ηα ηάζηνα πμο μ Ημοζηζκζακυξ είπε
ακεβείνεζ ή επζζηεοάζεζ ζηδκ επανπία Αζιζιυκημο.
ηδκ Πνχζιδ επμπή ημο ζδήνμο ιπμνμφιε κα εκηάλμοιε ηα ληνικέλ ηεο
Κνηξσληάο. ηδκ πενζμπή ημο μζηζζιμφ πνζκ απυ 35 πνυκζα είπακ βίκεζ βκςζηέξ ηνεζξ
μιάδεξ ηέημζςκ ηαθζηχκ ιεβαθζεζηχκ ικδιείςκ, εκχ μζ κηυπζμζ ηαζ μζ ηοκδβμί ακαθένμοκ
ηδκ φπανλδ ηαζ άθθςκ εέζεςκ. Σμ κεηνμηαθείμ ηνπ Πεηξφηνπνπ, 9 πθι. ΝΓ ημο πςνζμφ,
είκαζ μ ζδιακηζηυηενμξ απυ ημοξ πχνμοξ αοημφξ.
Σα κημθιέκ πμο έπμοκ επζζδιακεεί ζημ Νμιυ Έανμο, ζηδκ Κμηνςκζά, ηδ Ρμφζα ηαζ ηα
Κμίθα, ανίζημκηαζ επάκς ζε επίπεδεξ ημνοθέξ παιδθχκ ιαηνυζηεκςκ ορςιάηςκ, ζε
μιάδεξ απυ έκα έςξ πέκηε ιαγί, υπςξ ζημκ Πεηνυημπμ πμο έπμοκ ημζκή επίπςζδ,
ζπδιαηίγμκηαξ ηφιαμ, απυ ημκ μπμίμ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ ζχγεηαζ ιυκμ
δ θίεζκδ ακαθδιιαηζηή ηνδπίδα.
Σα κημθιέκ ηδξ Κμηνςκζάξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηοπμθμβία ηδξ Α.Ρακημφκηζεαα, ακήημοκ
ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ απθχκ, μνεμβχκζςκ ηζαςηζυζπδιςκ, ιειμκςιέκςκ ηάθςκ, πςνίξ
πνμεάθαιμ ηαζ δνυιμ, υπςξ ζοιααίκεζ ζηα ικδιεία ηδξ Βμοθβανίαξ,. Απανηίγμκηαζ απυ
ηέζζενζξ ιεβάθεξ ηαηαηυνοθεξ ζπζζημθζεζηέξ πθάηεξ, ιε ηζξ ιαηνέξ πθεονέξ κα ελέπμοκ
ηαζ έκα διζηοηθζηυ άκμζβια ζηδ ιία ζηεκή πθεονά. Οζ ηαηαζηεοέξ ηαθφπημκηακ απυ ιία
πέιπηδ μνζγυκηζα πθάηα, δ μπμία πμοεεκά ζημκ Έανμ δεκ ζχγεηαζ ζηδ εέζδ ηδξ. Ο ηαηά
ιήημξ άλμκαξ έπεζ ηαηεφεοκζδ απυ δοηζηά πνμξ ακαημθζηά, ιε ιζηνέξ απμηθίζεζξ.
Σα κημθιέκ αθεμκμφκ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ ακ.Ρμδυπδξ, αμοθβανζηέξ ηαζ
εθθδκζηέξ, υπςξ ηαζ ζηα αμοκά ηςκ πενζμπχκ αηάν ηαζ ηνάκηγα, ζηδ ΝΑ Βμοθβανία ηαζ
ηδκ Δονςπασηή Σμονηία, εκχ πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηέξ μιμζυηδηεξ ιε ηα ακηίζημζπα
ικδιεία ημο Καοηάζμο ηαζ ηδξ Μ.Αζίαξ. Ζ ηεναιζηή πμο ανέεδηε ζημκ Πεηνυημπμ, ηαζ
ιάθζζηα ιυκμκ βφνς απυ ηα κημθιέκ, ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ πνχζιδ επμπή ημο
ζδήνμο. Δκημφημζξ, ζφιθςκα ιε ηα ηζκδηά εονήιαηα απυ άθθεξ εέζεζξ, ηάπμζεξ απυ ηζξ
ηαηαζηεοέξ αοηέξ παναιέκμοκ ζε ηαθζηή ηεθεημονβζηή πνήζδ ιεηά ημκ 6μ π.Υ. αζχκα.
Δηηυξ ηδξ ηαθζηήξ ημοξ πνήζδξ, εεςνείηαζ, απυ ηάπμζμοξ ενεοκδηέξ, υηζ ζηα
ιεβαθζεζηά ικδιεία, αθθά ηαζ ζηζξ εέζεζξ ιε θαλεοημφξ «ηάθμοξ», ημζθυηδηεξ, δθζαημφξ
δίζημοξ η.θπ., ακαπανάβμκηακ ιε ηεθεημονβζηυ ηνυπμ μζ ζπέζεζξ ζενμβαιίαξ ακάιεζα ζηδ
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Μεβάθδ Μδηένα-Θεά-Γαία ηαζ ημκ Τζυ-αναπχδδ ημνοθή, πμο είπε βεκκδεεί απυ ηδκ
αοημβμκζιμπμίδζδ ηδξ Μδηέναξ. Οζ δφμ αοημί, ζζμηαεήιεκμζ πάνεδνμζ ζοκζζημφζακ ημκ
πονήκα ηδξ ακενχπζκδξ πίζηδξ, ηφνζα ζοκζζηχζα, ζηδ ζοκέπεζα, ηδξ Ονθζηήξ
ημζιμβμκίαξ, ιε ημκ οζυ ημο Τζμφ κα είκαζ μ ηεθχκ ηζξ εοζίεξ ζενμθάκηδξ. Ζ ζφκεεηδ αοηή
δθζαηή-πευκζα θαηνεία πμο πενζηθείεζ ςξ ηφνζά ηδξ ζοζηαηζηά ημ ανάπμ-ημ ζπήθαζμ ηαζ ηα
θίδζα, γςμιμνθζηέξ εζηυκεξ ηδξ οπένηαηδξ εευηδηαξ, ιπμνεί κα ακαβκςζεεί π.π. ζηζξ
αναπμβναθίεξ ημο Γμκζημφ, ημκηά ζηδ Ρμφζα. Οζ ίδζεξ δμλαζίεξ ακηακαηθχκηαζ, ιεηά απυ
αζχκεξ, ζημ ααθηακζηυ θασηυ πμθζηζζιυ, ζηδ θαηνεία, π.π., ηδξ Αβίαξ Μανίκαξ, ζηζξ
ζπδθζέξ ηδξ μπμίαξ ακααζχκεζ, ιέζς ηδξ πνζζηζακζηήξ ηεθεημονβίαξ, δ παβακζζηζηή ζδέα
ηδξ πνμέθεοζδξ ημο ακενχπμο απυ ηδκ πέηνα.
Σμ ηάζηνμ ηνπ ετηάλ Καιέ, ακάιεζα ζηα πςνζά ζδδνχ ηαζ Μεβάθμ Γένεζμ, δίπθα
ζημ μιχκοιμ πμηάιζ, απμηεθεί έκα πανάδεζβια πνχζιδξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ Θναηχκ,
βφνς ζημ 1000 π.Υ., ζηδκ μνεζκή εκδμπχνα, ζε μπονέξ ηαζ ζηναηδβζηέξ εέζεζξ πμο
επέηνεπακ ημκ έθεβπμ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Σμ
φρςια, ιε πνμζπέθαζδ ιυκμ απυ ηδ αυνεζα πθεονά, ζχγεζ έκα ενεζπςιέκμ πενίαμθμ,
ζδιακηζημφ ιήημοξ, 430 ι., δζπθυ ηαηά δζαζηήιαηα, ζημ εοπνυζαθδημ ηιήια ημο, ιε
ημζπμπμζία εκ λδνχ, πάπμοξ πενί ηα 2,0 ι., απυ ημπζημφξ ζπζζηυθζεμοξ. Λίβμ παιδθυηενα,
δεφηενμξ, μιυηεκηνμξ πενίαμθμξ, ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ιεβάθμοξ θίεμοξ, δζαηνίκεηαζ
απμζπαζιαηζηά. Δκηυξ ημο μπονμφ δζαβνάθμκηακ πνμ εηχκ ηα εειέθζα ιεβάθςκ
ηοηθζηχκ ηηζζιάηςκ, εκχ δφμ ηεκά ζηδ αυνεζα πθεονά ηςκ ηεζπχκ ηαζ έκα ζηδ κυηζα
ζδιαίκμοκ, πζεακχξ, εέζεζξ ποθχκ. Απυ ημ φρςια έπμοκ πενζζοθθεβεί υζηναηα, ιεηαλφ
ηςκ μπμίςκ πμθθά δζαημζιδιέκα, ζδίςξ ζημ ηάπμηε ηαημζηδιέκμ πθάηςια ημο θυθμο, ιε
εβπάναηηδ, αθθά ηαζ ειπίεζηδ δζαηυζιδζδ, απυ ηδκ πνχζιδ επμπή ημο ζδήνμο ηαζ ηδκ
ανπαζμεναηζηή πενίμδμ (7μ – 3μ π.Υ. αζχκεξ), υπςξ ηαζ ηενάζηζμξ ανζειυξ εναοζιάηςκ
πίεςκ. Δπζπθέμκ, δ επζθακεζαηή ένεοκα έδςζε θίβα εονήιαηα παθαζμπνζζηζακζηχκ
πνυκςκ, ζοβηεκηνςιέκα ζηδ ΒΑ πθεονά, ακάιεζα ζηα μπμία πάθηζκμ κυιζζια, πζεακχξ
Ημοζηίκμο Β΄- μθίαξ (573-578 ι.Υ.).
ηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο πςνζμφ ζδδνχ ανίζημκηαζ ηαζ άθθμζ πχνμζ: ακαθένμοιε ημ
ακπαλ-ηεπέ, ιζηνυξ πενίαμθμξ, ιήημοξ 102 ι., ιε εειέθζα ηηζζιάηςκ ηαζ ηεπκδηυ ηφιαμ
ζημ αυνεζμ ιένμξ ημο ηαζ ημ παιδθυ φρςια ημο Παιαηφκπινπ, ιε ιζηνυ πενίαμθμ ηαζ
ιζηνυ ηφιαμ, επίζδξ, ζημ δοηζηυ άηνμ ημο.
Αλζυθμβδ εέζδ ζοκζζηά ημ Κιηζέ-ηεπέ ή Αληά Σεπέ, ιε εειέθζα θζευηηζζημο θνμονίμο
ιε αζαεζημημκίαια ςξ ζοκδεηζηυ οθζηυ, απυ ημοξ Μέζμοξ Υνυκμοξ, ιήημοξ 162 ι.,
ιάθθμκ ιε πέκηε, διζηοηθζημφξ, ηονίςξ, πφνβμοξ, αθθά ηαζ ιε ανπαζμεναηζηυ ηοηθζηυ
πενίαμθμ, θίβμ παιδθυηενα, ηηζζιέκμ εκ λδνχ, ιήημοξ 283 ι..
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ηα δοηζηά ημο Ακηά-Σεπέ, ε θνξπθή Γξπο πανμοζζάγεζ ιία ελαζνεηζηά εκδζαθένμοζα
πενίπηςζδ φπανλδξ πενζαυθμο, ηηζζιέκμο εκ λδνχ ηαζ ζε κηθξφ πνζνζηφ κε ιάζπε,
σο ζπλδεηηθφ θνλίακα, πενζιέηνμο πενί ηα 110 ι., ιε ζδζαίηενα αηακυκζζημ ηνυπμ, ιε
πμθθμφξ ιζηνμφξ «πφνβμοξ», ζηδκ μπμία δεκ ανέεδηε ηαευθμο ηεναιζηή, ηαηά ηδκ
πνχηδ επζθακεζαηή ένεοκα ηαζ ιε ιεβάθμ ανζειυ, ηαθζηχκ ιάθθμκ, θζεμζςνχκ ιε
ιεβαθφηενμ θίεμ ςξ ζήια. Δίκαζ πζεακυκ, θμζπυκ, κα ανζζηυιαζηε ιπνμζηά ζε έκακ απυ
ημοξ πνχζιμοξ πνμσζημνζημφξ μζηζζιμφξ ηδξ πενζμπήξ.

Σδκ πενίπηςζδ ημο ανπαζμεναηζημφ ζενμφ πνέπεζ κα ελεηάζμοιε βζα ηδκ Αλάβξα, ζηα
παιδθά ορχιαηα, δοηζηά ημο μζηζζιμφ ηεο Λπθφθεο, ιε εαοιάζζα, επίζδξ, εέα, πνμξ ηα
ακαημθζηά, ηαζ ημκ Έανμ. ηδκ πενζμπή είπακ ανεεεί ηνεζξ ιανιάνζκεξ ζανημθάβμζ
νςιασηχκ πνυκςκ. Ο θαλεοιέκμξ ζημ ανάπμ πχνμξ ηαηά ηδκ ημπζηή πανάδμζδ ήηακ
αογακηζκυξ καυξ, εκχ μζ θαηνεοηζηέξ πναηηζηέξ ζοκέπζγακ ιέπνζ πνυζθαηα. Δκημφημζξ, ηαζ
πανά ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ αογακηζκήξ ηεναιζηήξ ζηζξ επζπχζεζξ, δ ιμνθή ηςκ θαλεοιάηςκ,
ηυβπεξ, έδνακα, ααεφκζεζξ, «ενυκμζ», η.θπ., αθθά ηαζ δ υθδ δζάηαλδ ηαζ ιμνθή ημο πχνμο
παναπέιπμοκ ζε θαηνεοηζηυ πνμμνζζιυ, ιε θεζημονβία απυ ηδκ πνχζιδ επμπή ημο
ζδήνμο.
Σα οπαίενζα ζενά ζοκζζημφκ παναηηδνζζηζηυ ημο «μνεζκμφ εναηζημφ πμθζηζζιμφ», αθθά
ζοκακηχκηαζ ηαζ ζε άθθεξ πνμκμιζαηέξ εέζεζξ εθέβπμο, υπςξ δίπθα ζε πμηαιμφξ, εκχ
ζοπκά ζοκδέμκηαζ ιε ανπαίεξ πναηηζηέξ αζηνμκμιζηχκ παναηδνήζεςκ. Σα θαλεφιαηα,
υπςξ αοηά ηδξ Ακάαναξ βκςνίγμοκ πμζηίθεξ πζεακέξ ενιδκείεξ, ζοκδευιεκεξ ιε
ηεθεημονβζηέξ πναηηζηέξ, π.π. δ ηαθζηή, πναβιαηζηή ή ζοιαμθζηή ηςκ εδνάκςκ ή ηςκ
ζηαθμπαηζχκ η.θπ. Μία ηέημζα ακαβςβή ηδξ Ακάαναξ ηδξ πνμζδίδεζ ηδ εέζδ εκυξ
αλζυθμβμο δζαπνμκζημφ θαηνεοηζημφ ζοκυθμο, δίπθα ζημκ πμηαιυ Έανμ.
Ο ηάθνο ησλ Λαγπλψλ: Πνυηεζηαζ βζα έκακ ηάθμ ιαηεδμκζημφ ηφπμο, δδθαδή
ζηεβαγυιεκμ

ιε

διζηοθζκδνζηή

ηαιάνα.

Ακαηαθφθεδηε

ηαηά

ηδκ

ηαηαζηεοή

οδαημδελαιεκήξ, δ μπμία ηαζ ηαηέζηνερε ηδκ ακςδμιή ημο, εκχ ακαζηάθδηε πνμ
εζημζαεηίαξ απυ ημκ ηυηε ¨Έθμνμ Κθαζζηχκ Ανπαζμηήηςκ, Γ. Σνζακηάθοθθμ.
Ο ηάθμξ, ιε πνμζακαημθζζιυ ΒΓ-ΝΑ, απμηεθμφκηακ απυ δνυιμ, ιήημοξ 4,96 ηαζ
πθάημοξ 1,03 ι., πνμεάθαιμ δζαζηάζεςκ 2x1,97ι. ηαζ ηαηεζηναιιέκμ ηονίςξ εάθαιμ,
ζημκ μπμίμ ζςγυηακ ιυκμ ιία ζεζνά βςκζμθίεςκ. ηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο εαθάιμο
οπήνπακ ίπκδ απυ ηαηεζηναιιέκμ θζευηηζζημ ενακίμ ηαζ ζηδ κμηζμακαημθζηή βςκία
θαλεοιέκδ ζημ δάπεδμ ημζθυηδηα, πζεακχξ πνμμνζζιέκδ βζα πμέξ.
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Ο ηάθμξ ηςκ Λαβοκχκ ιπμνεί κα πνμκμθμβδεεί ζημκ 4μ αζ. π.π. ηαζ έηζζ είκαζ απυ ημοξ
παθαζυηενμοξ ημο ηφπμο. Δάκ είπε δζαζςεεί αηέναζμξ εα ήηακ μ πθέμκ εκηοπςζζαηυξ
ιαηεδμκζηυξ ηάθμξ ηδξ Θνάηδξ.
ηδκ πενζμπή, δοηζηά ηςκ Λαβοκχκ, ζηδ εέζδ Πεγέο, έκαξ ηενάζηζμξ πνμσζημνζηυξ
μζηζζιυξ ιε πμθθέξ ηοηθζηέξ ηαηαζηεοέξ, ηαθζημφξ ζςνμφξ, ιζηνά «ηεπκζηά» ένβα επί ηςκ
νειάηςκ ηαζ ίπκδ πενζαυθμο ίζςξ εκ ηέθεζ κα απμηεθέζεζ ηδ ζδιακηζηυηενδ απυ ηζξ εέζεζξ.
Ο μζηζζιυξ αοηυξ, ζοκεπίγεζ ιέπνζ ηδ νςιασηή πενίμδμ, εηηεζκυιεκμξ ιέπνζ ηδ ζδιενζκή
εεκζηή μδυ.
ε απυζηαζδ 4 πενίπμο πθι. ΝΓ ημο μζηζζιμφ ηδξ Γαδζάξ, επάκς ζε απυηνδικμ,
αναπχδδ θυθμ πμο ηαημπηεφεζ ιία εονφηαηδ πενζμπή, μνεχκεηαζ εκηοπςζζαηυ ημ
ιεζαζςκζηυ θάζηξν ηεο Γθχκπξαηλαο έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ μπονςιαηζημφξ
πενζαυθμοξ ηδξ πενζμπήξ, πζεακχξ μ ιεβαθφηενμξ ακάιεζα ζημ Γζδοιυηεζπμ ηαζ ηζξ
Φένεξ. Σα ηείπδ ζχγμκηαζ ζε μθυηθδνμ ημ ιήημξ ημοξ, αθθμφ ζε ιία επζιήηδ, ζοκεπυιεκδ
ζημίαα πεζιέκςκ θίεςκ ηαζ αθθμφ ζε ιεβαθφηενμ φρμξ, ημ μπμίμ θεάκεζ ηαζ ηα 3,0 ι.
ελςηενζηά, εκχ ζχγμκηαζ ζε παιδθυ φρμξ πφνβμζ. Ζ ηαηαζηεοή είκαζ απυ θίεμοξ ιε
ζζπονυ ζοκδεηζηυ ημκίαια.
ημ εζςηενζηυ ημο ηάζηνμο ζχγμκηαζ ίπκδ θζευηηζζηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ιία δελαιεκή,
επζπνζζιέκδ εζςηενζηά ιε ενοενυ οδναοθζηυ ημκίαια, πζεακχξ

παθαζμπνζζηζακζηχκ

πνυκςκ. ηδκ ίδζα πενίμδμ ιπμνεί, πζεακυηαηα, κα απμδμεεί ηαζ μ μπονςιαηζηυξ
πενίαμθμξ.
Δηηυξ αοημφ, υιςξ, υπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Γ.Μπαηαθάηδξ, «ζημ ενοθζηυ ηάζηνμ ηδξ
Γηφιπναζκαξ ανίζηεζ ηακείξ ακάιεζα ζηα αογακηζκά παθάζιαηα πεζνμπμίδηα υζηναηα ιε
δζαημζιδηζηέξ

αοθαηχζεζξ»,

πνάβια

ημ

μπμίμ

οπμδεζηκφεζ

ιία

πνμβεκέζηενδ,

ανπαζμεναηζηή ημο θάζδ, δ μπμία παναηδνείηαζ ηαζ εηηυξ ημο πενζαυθμο. ημ δοηζηυ άηνμ
ημο θυθμο οπάνπμοκ ανπαία θαημιεία.
Ζ κηθξή θαη εχθνξε θνηιάδα ηεο Γαδηάο πμο δζαννέεηαζ απυ ημκ πμηαιυ ημο
Μαβηαγίμο πανμοζζάγεζ έκημκμ εκδζαθένμκ. ηδκ πενζμπή, ζφιθςκα ιε ημ Γ.Μπαηαθάηδ,
αθθά ηαζ ηζξ πνμθμνζηέξ πθδνμθμνίεξ ηςκ κηυπζςκ, οπήνπε «ανπαίμξ ζοκμζηζζιυξ». Καηά
ηδ δζεοεέηδζδ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ είπακ ανεεεί άθεμκα ανπαία κμιίζιαηα, εζδχθζα ηαζ
ηεναιζηή, υπςξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ημοξ βεςνβμφξ πμο ζηάαμοκ ηα πςνάθζα ημοξ,
ζηα κμηζμακαημθζηά ηδξ Μμκήξ ηδξ Γαδζάξ, υπμο, ιάθζζηα, δζαηνίκμκηακ «ανπαίμζ ημίπμζ».
Αοηέξ μζ εβηαηαζηάζεζξ απμδείπεδηε απυ ηδκ επζθακεζαηή ένεοκα υηζ είκαζ πμθθέξ ζε
ανζειυ ηαζ εηηεηαιέκεξ ζημοξ θυθμοξ, ζηα κυηζα ηαζ ακαημθζηά ηδξ ιμκήξ. Δδχ
ειθακίγμκηαζ πμθθά εειέθζα ηηζζιάηςκ ηαζ άθεμκα ηζκδηά εονήιαηα, ακάιεζα ζηα μπμία

[84]

πμθθά κμιίζιαηα φζηενςκ Θναηχκ ααζζθέςκ ηαζ Ρςιαίςκ αοημηναηυνςκ. ηδκ ίδζα ηδ
Μμκή ανζζηυηακ εκημζπζζιέκμ οζηενμνςιασηυ ακάβθοθμ «Θνάηα ζππέα».
Θέζε Σξαλή Πέηξα νπθιίνπ: Βνίζηεηαζ πενίπμο 1 πθι. αμνείςξ ημο μζηζζιμφ. Απμηεθεί
εέζδ δ μπμία εηηείκεηαζ ζε παιδθυ ορυιεηνμ, ζε δζαδμπζηά επίπεδα ηαζ ημνοθχκεηαζ ζε
παιδθυ θμθχδεξ έλανια, υπμο πζεακμθμβείηαζ δ φπανλδ ανπαίμο ζενμφ, πμο ιπμνεί κα
απμδμεεί απυ ηδκ ηεναιζηή ημο ζηδκ επμπή ζδήνμο ηαζ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ. Ζ
ανπαζμεναηζηή ηεναιζηή ζοκεπίγεηαζ ζε ιεβάθδ έηηαζδ παιδθυηενα, υπμο, επίζδξ,
ζοκακηχκηαζ εονήιαηα ηςκ νςιασηχκ πνυκςκ, αθθά ηαζ ίπκδ αζαεζηυηηζζηςκ ή εκ λδνχ
ηαηαζηεοχκ, υπςξ ηαζ ίπκδ αζαεζηυηηζζημο πενζαυθμο. Καηά ηδκ επζθακεζαηή ένεοκα
πμο δζελήπεδ ζηα πθαίζζα ημο πανυκημξ πνμβνάιιαημξ εκημπίζηδηε ζε φρςια, αιέζςξ
ζηα κυηζα ημο μζηζζιμφ εηηεηαιέκμ ανπαίμ κεηνμηαθείμ ηαζ ίπκδ θζευηηζζηδξ, εκ λδνχ,
ηνδπίδαξ. Ζ έηηαζδ ζηδκ μπμία εηηείκμκηαζ ηα επζθακεζαηά εονήιαηα ιπμνεί κα ζδιαίκεζ
ηδκ φπανλδ εκυξ ζδιακηζημφ μζηζζιμφ ηςκ ανπαζμεναηζηχκ πνυκςκ.
Απυ ηδ εέζδ αοηή, πζεακχξ, πνμένπμκηαζ ακάβθοθα ηδξ νςιασηήξ ηαζ οζηενμνςιασηήξ
πενζυδμο ηα μπμία εηηίεεκηαζ ζημ κάνεδηα ημο ιεηααογακηζκμφ καμφ ημο Αβίμο Γεςνβίμο
μοθθίμο.
ηδκ ημπζηή πανάδμζδ μ πχνμξ ζοκδέεηαζ ιε ηα ηάζηνα ηδξ Γηφιπναζκαξ ηαζ ημο
Γζδοιμηείπμο ςξ δ ζζπονή εκδζάιεζδ εέζδ. Δδχ δ ανπυκηζζζα ηδξ Γηφιπναζκαξ ένζλε
ηάης ηδκ Σνακή Πέηνα, ηδκ μπμία ιεηέθενε ζημοξ αδενθμφξ ηδξ πμο έηηζγακ ημ δζπθυ
ηάζηνμ ημο Γζδοιμηείπμο, υηακ πθδνμθμνήεδηε υηζ ημ ένβμ είπε ηεθεζχζεζ, πνζκ δ ίδζα
θεάζεζ ζημκ πνμμνζζιυ ηδξ.
Θέζε Παιαηφθαζηξν: Βνίζηεηαζ πενί ηα 4 πθι. αμνείςξ ηδξ πυθδξ ημο μοθθίμο. Ζ
πενζμπή παναηηδνίγεηαζ απυ έκα ζφκμθμ εέζεςκ, ζηζξ ημνοθέξ ηςκ βεζημκζηχκ θυθςκ,
πμο ιπμνμφκ κα πνμκμθμβδεμφκ απυ ηδκ επμπή ημο ζδήνμο ιέπνζ ημοξ αογακηζκμφξ
πνυκμοξ. Ζ εέζδ Παθαζυηαζηνμ ζοκζζηά έκακ μπονςιαηζηυ πενίαμθμ, πενζιέηνμο πενί ηα
300 ιέηνα, απυ θζεμδμιή, ιε αζαεζημημκίαια ςξ ζοκδεηζηυ οθζηυ. Ο πενίαμθμξ
δζαηνίκεηαζ ζε ιεβάθμ ημο ιήημξ, εκχ επίζδξ είκαζ μναηή είζμδμξ ζηδ ΒΓ ημο πθεονά.
Απυ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ ηεναιζηή ημ μπονυ ιπμνεί κα πνμκμθμβδεεί ζημοξ
Βογακηζκμφξ Υνυκμοξ, εκχ εναηζηή ηεναιζηή ηαζ κμιίζιαηα εθθδκζηχκ πυθεςκ, υπςξ
Μανχκεζαξ, πμο ανίζημκηαζ ζημ πχνμ, πζεακυκ οπμδδθχκμοκ πνςζιυηενδ εβηαηάζηαζδ.

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΤΦΛΗΟΤ
Νανί Λεπθίκεο
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ηδκ πενζμπή, ήδδ απυ ηα Βογακηζκά πνυκζα είπακ ακαπηοπεεί πμθθά ενδζηεοηζηά
ηαεζδνφιαηα. Καηά ηδκ

Οεςιακζηή πενίμδμ ηα ημπζηά ιμκαζηήνζα πμο επζαίςζακ

ιεηαηνάπδηακ ζε πκεοιαηζημφξ πνμιαπχκεξ ηςκ ηαηαηηδιέκςκ Υνζζηζακχκ.
Σα δφμ οθζζηάιεκα ιμκαζηήνζα, εηείκα ηδξ Γαδζάξ ηαζ ηδξ Κμνκμθςθζάξ ιπμνμφκ
επίζδια κα πνμκμθμβδεμφκ ζηζξ ανπέξ ημοθάπζζημκ ημο 18μο αζχκα, πανυηζ είκαζ αέααζδ δ
πνςζιυηενή ημοξ φπανλδ.
ηδ Λεοηίιδ ανίζημκηαζ δφμ καμί: Ο ιεβαθμπνεπήξ λαφο ηνπ Γελεζίνπ ηεο Θενηφθνπ
(«Γεκκέεθζα ηδξ Θεμηυημο» βνάθεζ δ επζβναθή ζηδκ είζμδμ), ηηζζιέκμξ ιεηά ημ έημξ 1902
ηαζ ακαζηδθχιέκμξ, ιεηά απυ πονηαβζά πμο ηέεδηε απυ ημοξ Σμφνημοξ, ζηα 1928, ήηακ
μ πθέμκ εκηοπςζζαηυξ ζηδκ πενζμπή. Απμηεθεί ιία ηνίηθζηδ ααζζθζηή, θζευηηζζηδ, ιε
ηζνδνκηθή ημζπμπμζία απυ πεθεηδηή άζπνδ πέηνα ηαζ εκηοπςζζαηή ημλςηή είζμδμ, ιε
έκημκα οπενορςιέκμ ημ ηεκηνζηυ ηθίημξ, ηηζζιέκδ επάκς ζημκ ρδθυηενμ θυθμ ημο
πςνζμφ, ηαηαηυνοθα ζπεδυκ επάκς απυ ηδκ παθαζά, ηαπεζκή εηηθδζία, ιε οπένμπδ εέα
ιέπνζ ηδκ Ακαημθζηή Θνάηδ.
Ο παθαζυξ εκμνζαηυξ καυξ, ηαηά πανάδμζδ ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ,
ηοπμθμβζηά εκηάζζεηαζ ζηδ ιεβάθδ μιάδα ηςκ ηνίηθζηςκ λοθυζηεβςκ ααζζθζηχκ ηδξ
Σμονημηναηίαξ, ζηδκ εηηεηαιέκδ παναθθαβή ημο ηφπμο ιε ακμζηηή ζημά ζηδ δοηζηή ηαζ ηδ
κυηζα πθεονά. ηδ ζδιενζκή ημο ιμνθή έπεζ ζοκμθζηέξ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 21.30*10.70
ι . Πνυηεζηαζ βζα θζηυ, ζζυβεζμ, παιδθυ, ηαπεζκυ ηηίζια, δίπςξ ηςδςκμζηάζζμ, ιε ιζηνά
ακμίβιαηα, ηηζζιέκμ ιε εοηεθή οθζηά δυιδζδξ, υπςξ άθθςζηε ηαζ υθμζ μζ καμί πνμ ημο
19μο αζχκα. Σμ δοηζηυ ηιήια ηαηαθαιαάκεζ

ζηεβαζιέκδ ζημά δ μπμία ανπζηά εα

εηηεζκυηακ πνμξ ζηα κυηζα. ημ καυ δζαηνίκμκηαζ ημοθάπζζημκ δφμ μζημδμιζηέξ θάζεζξ.
Ο ηαεαοηυ καυξ απμηεθείηαζ απυ πνυκαμ ιε βοκαζηςκίηδ ζημκ υνμθμ, ηονίςξ καυ ηαζ
ζενυ. Οζ ημίπμζ είκαζ ανβμθζεμδμιέξ απυ κηυπζα πέηνα ιε θαζπμημκίαια ςξ ζοκδεηζηυ
οθζηυ. Γζαηδνμφκηαζ ηάπμζα απυ ηα παθαζυηενα πανάεονα πμο δδιζμονβμφκ ακηίεεζδ
εηείκα ηδξ θάζδ ημο 1834-1835.
Καιπφθα ηαθαζςηά ζημ ζηδεαίμ ημο ζζυβεζμο βοκαζηςκίηδ ειπυδζγακ ηδκ μπηζηή
πνυζααζδ ηςκ ακηίεεηςκ θφθςκ. Ζ απμηαηεζηδιέκδ λφθζκδ μνμθή δζαηδνεί ηδκ αοεεκηζηή
ηδξ ιμνθή, ιε ιμηίαα, δζαδεδμιέκα ηαηά ημ 19μ αζχκα, υπςξ νυιαμοξ, πεκηάθθα,
ηφηθμοξ ηαζ λφθζκα ζπμζκία, εκχ ηονζανπεί μ ιεβάθμξ μιθαθυξ ζηδ εέζδ ημο ηνμφθμο. Σμ
ηέιπθμ πανμοζζάγεζ ιία ζπάκζα ιμνθή ιε οπμπςνδιέκμ ηεκηνζηυ ηιήια, ημ μπμίμ
πνμαάθθεηαζ έκημκα, ιε δζπθή ηαιποθυηδηα.
Οζ θμνδηέξ εζηυκεξ ημο καμφ ημο πνμζδίδμοκ ιία πεναζηένς ζδιαζία. Απυ ηζξ
δεζπμηζηέξ εζηυκεξ ημο ηέιπθμο ηαζ εηείκεξ ημο επζζηοθίμο, απυ ημ 1834-1835 ηαζ ημ
1850, λεπςνίγεζ παθαζά
ηαιπφθδ πζκαηίδα. Σα

ξσζηθή/νπθξαληθή εζηυκα ηδξ Αβίαξ Βαναάναξ επάκς ζε
ηνίπηοπα ήηακ απθά, θασηά ένβα, εονφηαηα δζαδεδμιέκα ζηδκ

πενζμπή ηδξ Ρμδυπδξ, υπμο ανίζημκηακ ζηα εζημκμζηάζζα ηςκ ζπζηζχκ ηςκ πνζζηζακχκ
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ηαζ ηςκ ηνοπημπνζζηζακχκ. Σα ηνίπηοπα ηδξ Λεοηίιδξ, πμθθά απυ ηα μπμία ανέεδηακ
ηνοιιέκα ζηδ ζηέβδ ημο καμφ, ιπμνμφκ κα πνμκμθμβδεμφκ απυ ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 18μο
αζχκα, ή ηαζ κςνίηενα. Σμ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ, εκημφημζξ, πανμοζζάγμοκ μη εηθφλεο
ηνπ πξνλάνπ, ήημζ μζ ηνεζξ ηφνζεξ δεζπμηζηέξ εζηυκεξ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ θάζδ ημο
καμφ, νςζζηήξ πνμέθεοζδξ, ζπεηζγυιεκεξ, ίζςξ ειιέζςξ, ιε ηδ ζπμθή ηςκ “Φνζάγζ”, ή
“πμθή ηςκ ηαθθζηεπκχκ ημο ηζάνμο”, πζεακχξ απυ ηζξ ανπέξ ημο 18μο αζχκα.
ημ πχνμ ηεο ηζηνξηθήο Μνλήο ηνπ Γελεζίνπ ηεο Θενηφθνπ ηεο Γαδηάο εθάπζζηα
ζχγμκηαζ, πανά ηα έκημκα ίπκδ παθαζυηενςκ επμπχκ, πμο θεάκμοκ έςξ ημοξ
πνμπνζζηζακζημφξ πνυκμοξ ζε μθυηθδνμ ημ πχνμ βφνς απυ ηδ Μμκή. Ο ιμκυπςνμξ εονφξ
καυξ, παθαζυ ηαεμθζηυ ιε επίπεδδ λφθζκδ μνμθή ηαζ λοθμζηέβδ είκαζ ακαηηζζιέκμξ ηαηά
ημκ 19μ αζχκα ηαζ πνμζθάηςξ έπεζ εη κέμο επζζηεοαζεεί. Απυ ηα ηεζιήθζα λεπςνίγεζ
θμνδηή εζηυκα αβίμο Γεςνβίμο δναημκημηηυκμο, αθζένςια εκυξ Υαθήθ Αβά απυ ημ
Καναηγά Αθή- (Υαθήθ) ηζμσ, δδθαδή ηδ Γάθκδ Δθαθμπςνίμο ηαζ ημ έημξ 1858, δ μπμία
ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηζξ ηυζμ ζοββεκείξ ιε ηζξ μνευδμλεξ πνζζηζακζηέξ, θαηνεοηζηέξ
ζοκήεεζεξ ηςκ ιπεηηαζήδςκ (ηζγζθιπάζδδςκ).
Πέκηε πζθζυιεηνα κμηίςξ ημο μοθθίμο, έλς απυ ημκ μζηζζιυ ηδξ Κμνκμθςθζάξ ανίζηεηαζ
δ γπλαηθεία Μνλή ηεο Παλαγίαο ηεο Πνξηατηίζζεο, πμο απμηεθεί ιεηυπζ ηδξ Ηενάξ
Αεςκζηήξ Μμκήξ ηςκ Ηαήνςκ. Πανυηζ δζαεέημοιε ηεηιδνζςιέκα ζημζπεία ιυκμκ απυ ημκ
18μ αζχκα ηαζ ιεηά, δ ζζημνία ημο ικδιείμο δείπκεζ κα μδδβείηαζ ανηεηά πνζκ απυ ηδκ
επμπή αοηή.

Απυ ημ ιμκαζηδνζαηυ ζοβηνυηδια λεπςνίγμοκ ημ εκηοπςζζαηυ κεςηενζηυ

ηςδςκμζηάζζμ, μ ποθχκαξ, ηα καΰδνζα, μ ζφβπνμκμξ, ιεβάθμξ λεκχκαξ ηαζ πάκς απυ
υθα ημ ζζημνζηυ ηαεμθζηυ. Σμ ηεθεοηαίμ είκαζ ακαηηζζιέκμ ηαηά ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα
(1857) απυ ημκ δζδοιμηεζπίηδ δβμφιεκμ Πμθφηανπμ, μ μπμίμξ ήηακ «ακήν εββνάιιαημξ,
εοζεαήξ ηαζ πνδζηυξ, θζθυιμοζμξ ηαζ θζθμβεκήξ», υπςξ ακαθένεζ δ ηηδημνζηή επζβναθή
ζημ οπένεονμ ηδξ ηεκηνζηήξ εζζυδμο ημο ηονίςξ καμφ. Καηά ημκ ηεθεοηαίμ αοηυκ αζχκα
ηδξ Σμονημηναηίαξ δ Μμκή είπε ακαπεεί ζε ζδιακηζηυ ενδζηεοηζηυ, πνμζηοκδιαηζηυ ηαζ
εεκζηυ ηέκηνμ
Ο καυξ απμηεθεί ιία θζευηηζζηδ, ηνίηθζηδ ηαιανμζηεπή ααζζθζηή. Βανζέξ θζευηηζζηεξ
ηαιάνεξ επί νγθσδψλ πεζζψλ θαη θηφλσλ ζοκδέμκηαζ ιε ζζπονά θζευηηζζηα παιδθά
ηυλα ηαζ λφθζκμοξ εθηοζηήνεξ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, εκχ ζηα αυνεζα δζαιμνθχκεηαζ
ηθεζζηή κεςηενζηή ζημά. Απυ ηδκ άθθδ ημ οπενχμκ, υπμο ράθθεζ μ πμνυξ ηςκ ιμκαπχκ,
μδδβεί ιέζς ηθεζζημφ εκαενίμο δζαδνυιμο ηαηεοεείακ ζημκ οπενορςιέκμ αφθεζμ πχνμ
ηαζ απυ εηεί ζηα ηεθζά. Ο καυξ ελςηενζηά παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ δζαηνζηζηή δζαημζιδηζηή
δζάεεζδ ιε θζεακάβθοθα ηαζ ηεναιμπθαζηζηά ιμηίαα: δνάημκηεξ, θοηζηά ιμηίαα,
εκημζπζζιέκα εθπαισκέλα κνλφρξσκα πηλάθηα η.θπ.
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ημ ηαεμθζηυ οπάνπμοκ ορδθήξ πμζυηδηαξ εζηυκεξ ημο 1821, αθθά ηαζ παθαζυηενεξ,
απυ ηζξ μπμίεξ λεπςνίγεζ εηείκδ ηδξ Πακαβίαξ Πμνηασηίζζδξ, ένβμ ημο 18μο αζχκα, ημ μπμίμ
απμηεθεί εθεφεενμ ακηίβναθμ ηδξ εαοιαημονβμφ εζηυκαξ ηδξ Μμκήξ Ηαήνςκ.
Σμ λοθυβθοπημ επζπνοζςιέκμ ηέιπθμ απυ ηδκ πενίμδμ ακέβενζδξ ημο ηαεμθζημφ,
υπςξ ηαζ μ επίζδξ λοθυβθοπημξ επζζημπζηυξ ενυκμξ είκαζ ένβα ημο πενίθδιμο
ηαθζαδμφνμο ηαιάηδ Μαδοηδκμφ, μ μπμίμξ αηυιδ είπε θζθμηεπκήζεζ ηα ηέιπθα ηςκ
εθθδκμνευδμλςκ καχκ ημο Γζδοιμηείπμο, ημο αβίμο Γεςνβίμο μοθθίμο ηαζ πζεακχξ ηςκ
Σαλζανπχκ Αδνζακμφπμθδξ. Σμ ηζαχνζμ ηδξ Αβίαξ Σνάπεγαξ είκαζ έκα εαοιάζζμ
λοθυβθοπημ δδιζμφνβδια ημο 18μο αζχκα, εκχ

παθαζά λοθυβθοπηα αδιυεονα πμο

θοθάζζμκηαζ ζημ αυνεζμ πνυζηηζζια ημο καμφ επίζδξ ιπμνμφκ κα ακαπεμφκ ζημ 18μ
αζχκα. Κάης απυ ηδκ αβία ηνάπεγα ανίζηεηαζ επζζηνςιέκδ ζημ δάπεδμ δ ιανιάνζκδ
επζηφιαζα πθάηα ημο ζδνοηή ηδξ κευηενδξ θάζδξ ηδξ ιμκήξ, δβμοιέκμο Αολεκηίμο (†
1771). Δπίζδξ, δ ιμκμθζεζηή ηνάπεγα θένεζ ζηδκ επάκς ηδξ επζθάκεζα εβπάναηηδ
επζβναθή ιε ανπζηά μκμιάηςκ.
ηδ ιμκή θοθάζζμκηαζ άβζα θείρακα, ιε ζδιακηζηυηενμ ηιήια ημο πμδυξ ημο ζαιαηζημφ
αβίμο Υαναθάιπμοξ. ημ κμηζμδοηζηυ άηνμ ημο ηονίςξ καμφ οπάνπεζ ιία ιζηνή,
ζηεβαζιέκδ ηαηαζηεοή ιε μπή ζημ δάπεδμ απυ υπμο ακααθφγεζ αβίαζια, εκχ ζημκ
αφθεζμ πχνμ ημο ηαεμθζημφ ανίζημκηαζ άθθεξ ηνεζξ πδβέξ αβζάζιαημξ ηαζ έκα πδβάδζ.
ήιενα δ Μμκή αηιάγεζ ιε πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ, ιε ημκ λεκχκα, ηα ενβαζηήνζα, ηα
παναζηεοαζηήνζα, ημ πςθδηήνζμ, ημοξ αβνμφξ ηαζ πάκς απυ υθα ηδκ πκεοιαηζηή ενβαζία
ηςκ αδεθθχκ.
Ο εκμνζαηυξ καυξ ημο μζηζζιμφ ηδξ Κμνκμθςθζάξ, αθζενςιέκμξ ζηελ Κνίκεζε ηεο
Θενηφθνπ,

ακεβένεδηε

ζηα

1858.

Πονπμθήεδηε

απυ

ημοξ

Σμφνημοξ

ημκ

Οθηψβξην/Ννέκβξην 1912 ηαζ ακαηαζκίζηδηε ηαηά ηδκ ηνίηδ δεηαεηία ημο 20μο αζχκα,
δζαηδνχκηαξ ηδκ ανπζηή ημο ιμνθή. Πνυηεζηαζ βζα ιία εκηοπςζζαηή θζευηηζζηδ, λοθυζηεβδ,
ηνίηθζηδ ααζζθζηή, ιεβάθδ ζε δζαζηάζεζξ, 24,0*12,80 ι., ιε εφνμξ 19,80 ι. ζημ κάνεδηα. Ζ
ζηέβδ ημο ιεζαίμο ηθίημοξ είκαζ πνμζέηζ οπενορςιέκδ ηαζ μζ θένμοζεξ αοηήκ ημζπμπμζίεξ
δζαηνοπχκηαζ απυ πανάεονα, επζηείκμκηαξ ηδκ εκηφπςζδ ημο φρμοξ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ
αοηυ ηδξ ιεβαθμπνέπεζαξ ημο καμφ. Δπάκς απυ ημκ πνυκαμ ακαπηφζζεηαζ, ηάηζ ζπάκζμ
βζα επανπζαηυ καυ, δζχνμθμ οπενχμκ, απυ ηα μπμία ημ επάκς θνάζζεηαζ ηαε‟μθυηθδνμ
ημ φρμξ ημο ιε λφθζκμ πέηαζια.
Σμ ζηζαανυ ηςδςκμζηάζζμ απμηεθεί έκα απυ ηα ειαθδιαηζηά ζημζπεία ημο μζηζζιμφ.
Δίκαζ ηεηναχνμθμ, ιε ιεβάθα ημλςηά ακμίβιαηα ζημοξ δφμ επάκς μνυθμοξ, απυ ημοξ
μπμίμοξ μ ακχηενμξ πνμζηέεδηε ανηεηά υρζια.
Οζ δεζπμηζηέξ εζηυκεξ ημο ηέιπθμο, ιε θνμκηίδα ακανηδιέκεξ ζήιενα ζημοξ ημίπμοξ
ημο ηονίςξ καμφ, πνμένπμκηαζ ηυζμ απυ ηδ θάζδ ημο 1858 υζμ ηαζ απυ παθαζυηενα, απυ
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ηα έηδ 1805 ηαζ 1815-16. Οζ ηεθεοηαίεξ είκαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ δεζπμηζηέξ εζηυκεξ ημο
«ανπαίμο» καμφ ημο αβίμο Αεακαζίμο, μ μπμίμξ, υπςξ ζοκέααζκε ζηζξ πθείζηεξ ηςκ
πενζπηχζεςκ ηδξ επμπήξ, ανζζηυηακ ζημ άηνμ ημο μζηζζιμφ, ζημ ημζιδηήνζμ. Ο άβζμξ
Αεακάζζμξ εεςνείηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα μ πνμζηάηδξ ημο μζηζζιμφ. ημ «πεζιενζκυ ΑδΘακάζδ», ηαηά ηδκ 18δ Ηακμοανίμο, ακααζχκεζ ηάεε πνυκμ ημ βκςζηυηαημ ζηδκ εονφηενδ
πενζμπή «ημονιπάκζ», δδθαδή δ ηεθεημονβζηή γςμεοζία. Να ζδιεζχζμοιε υηζ ηαηά ηδκ
Σμονημηναηία δ πθεζμρδθία ηςκ εκμνζαηχκ καχκ, ηονίςξ ηδξ πενζμπήξ απυ ημκ
Δνοενμπυηαιμ ιέπνζ ηδ ηάνα Εαβυνα, ήηακ αθζενςιέκεξ ζημκ άβζμ αοηυ ηαζ ιάθζζηα μζ
πενζζζυηενμζ ευνηαγακ ζηζξ 2 Μαΐμο, διένα ηδξ ακαημιζδήξ ηςκ θεζράκςκ ημο αβίμο.
ΟΗ ΝΑΟΗ ΣΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
Σμ μοθθί βκχνζζε ιεβάθδ ακάπηολδ απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα, υηακ δ ηφνζα
δναζηδνζυηδηά ημο, δ ζδνμηνμθία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ δ ιεηαλμονβία άνπζζακ κα
λεπενκμφκ ηα ζηεκά υνζα ηδξ ημπζηήξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ. Ο μζηζζιυξ ιεηαηνάπδηε ζε
ακεδνυ αζηζηυ ηέκηνμ πμο παναηηδνίζηδηε απυ ηδκ μζημκμιία ημο ιεηαλζμφ ηαζ, ζε υ,ηζ
αθμνά ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο, απυ ηα «ιπζηγζηθίηζα», ηα ιεβάθα ημοημοθυζπζηα
αζμιδπακζημφ ηφπμο, πμο πνμμνίγμκηακ βζα ηδκ εηηνμθή ημο ιεηαλμζηχθδηα.
Οζ καμί ημο μοθθίμο πνμσδεάγμοκ γηα αοηή ηδκ μζημκμιζηή ηαζ δδιμβναθζηή άκμδμ
ημο μζηζζιμφ. Ο άγηνο Γεψξγηνο ζφιθςκα ηδκ ηεκηνζηή επζβναθή επάκς απυ ηδκ
ηεκηνζηή εφνα πνμξ ημκ ηονίςξ καυ, ηηίγεηαζ ζηα 1854, εκχ πθδνμθμνίεξ ακαθένμοκ
φπανλδ επζβναθήξ ζημ ζενυ απυ ημ έημξ 1818, πμο εα οπμδδθχκεζ ιία πνχζιδ θάζδ ημο
καμφ. Οζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ εδχ είκαζ 30,00 (31,50 ι. ιε ηδκ ηυβπδ)*22,25 ι., ηάηζ πμο
ακάβεζ ημκ άβζμ Γεχνβζμ ζημ ιεβαθφηενμ ιεηααογακηζκυ καυ ηδξ εκδμπχναξ ημο Έανμο.
Πνυηεζηαζ

βζα

ιία

ιεβάθδ

θζευηηζζηδ,

ηνίηθζηδ

ααζζθζηή

απυ

ζζμδμιζηή

οπυθεοηδ/οπμηίηνζκδ πέηνα πμο ακεβένεδηε, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, απυ
Καθθζπμθίηεξ ηεπκίηεξ. Σμ ιεβάθμ ηαζ πθδεςνζηυ λοθυβθοπημ ηέιπθμ, θζθμηεπκδιέκμ,
υπςξ δδθχκεζ επζβναθή ζημ πνοζεπέκδοημ αδιυεονμ απυ ημκ βκςζηυ επίζδξ απυ ηδ
ιμκή Κμνκμθςθζάξ ηαζ ημ Γζδοιυηεζπμ ηαιάηδ «Μασηζακυ» ηαηά ημ 1861, εηθνάγεζ ηδκ
χνζιδ πενίμδμ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ζδιακηζημφ ηαθζαδμφνμο. Ο επζζημπζηυξ ενυκμξ είκαζ
επίζδξ λοθυβθοπημξ, ιε ζηαθζζηά λφθζκα θζμκηάνζα ζηδ αάζδ ημο. Ξεπςνίγμοκ αηυιδ ημ
δζχνμθμ οπενχμ ιε ιπανυη δζάεεζδ ζηδ ιμνθμθμβία ηαζ ηδ δζαηυζιδζδ, ζημ μπμίμ δ
πνυζααζδ επζηοβπάκεηαζ απυ ηα πθάβζα ηθίηδ ιέζς δφμ ηαζ υπζ ιίαξ (υπςξ ζοιααίκεζ
πακημφ άθθμφ) εονφπςνςκ ηθζιάηςκ ηαζ ημ μπμίμ ιέπνζ ημ 1935 δζαπςνζγυηακ μπηζηά
απυ ημκ ηονίςξ καυ ιε ηαθαζςηά.
Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ επίζδξ μζ εζηυκεξ ημο ηέιπθμο, αβζμβναθδιέκεξ απυ
επχκοιμοξ γςβνάθμοξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ. ηδκ ηυβπδ ημο ζενμφ δζαηδνείηαζ ημ
ηοηθζηυ ζφκενμκμ ιε ημκ επζζημπζηυ ενυκμ ζημ ιέζμκ ημο.
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Σμ επζαθδηζηυ ηςδςκμζηάζζμ είκαζ εθαπηυιεκμ ζημ ιέζμκ ηδξ δοηζηήξ πθεονάξ ημο
καμφ ηαζ ηηίζηδηε ζηα 1910 ζε άνζζημ ζζμδμιζηυ ζφζηδια απυ πνμζεηηζηά θαλεοιέκδ
πεθεηδηή πέηνα.
Με ηα λεπςνζζηά ημο παναηηδνζζηζηά μ καυξ πενζβνάθεζ ιε εοηνίκεζα ηδκ μνιδηζηυηδηα
ηδξ κεμακαπηοζζυιεκδξ πυθδξ ηαζ ηδξ αζηζηήξ ηδξ ηάλδξ.
ημ καυ έβζκακ πμθθέξ επζζηεοέξ, ιε ηεθεοηαία εηείκδ ημο 1963, υηακ ημπμεεηήεδηακ ηα
ζδιενζκά πθαηίδζα ημο ηονίςξ καμφ ηαζ πνςιαηίζηδηε ημ ηέιπθμ ιε ηδκ οθζζηάιεκδ, ααεζά
ζημφνα ηαθέ θαδμιπμβζά, πμο, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ
ιεηααογακηζκμφξ καμφξ ηδξ πενζμπήξ, έπεζ πνμηαθέζεζ ιεβάθα πνμαθήιαηα. Ο άβζμξ
Γεχνβζμξ πακδβονίγεζ ηαηά ηδκ 9δ Μαΐμο, εμνηή ημο παθαζμφ πάηνςκα ημο μοθθίμο,
αβίμο Υνζζημθυνμο, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα ημκ ζοκδέζεζ ιε ημ απχηενμ πανεθευκ ηδξ
πυθδξ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο μζηζζιμφ ςξ πενάζιαημξ-θζιέκμξ ημο Έανμο, πζεακχξ
επίκεζμ ηςκ ιεβάθςκ ιπεηηαζζηχκ ηέκηνςκ ζηα δοηζηά ημο. Καηά ηδκ πενίμδμ 1924-34,
υηακ ημ μοθθί απμηέθεζε έδνα ιδηνυπμθδξ, μ καυξ ηαηέζηδ ιδηνμπμθζηζηυξ.
Ο Άηνο Αζαλάζηνο ζηδκ ακχηενδ ηαζ παθαζυηενδ βεζημκζά ηδξ πυθδξ, ηδκ Κανηαηζζθζά,
ακεβένεδηε ζηα 1840-43, ζηδ εέζδ παθαζυηενμο κατδνίμο. Απμηεθεί ηνίηθζηδ ααζζθζηή ιε
ηεηθζιέκμοξ πνμξ ηα ιέζα ημοξ επζιήηεζξ παπείξ πενζιεηνζημφξ ημίπμοξ, χζηε κα θένμοκ
ιε αζθάθεζα ηζξ ζζπονέξ εδαθζηέξ ςεήζεζξ, ηαεχξ μ καυξ ανίζηεηαζ ανηεηά ηάης απυ ημ
επίπεδμ ημο εδάθμοξ. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ηθίζδξ ημο εδάθμοξ οπάνπεζ επίζδξ ζδιακηζηή
δζαθμνά φρμοξ ιεηαλφ κάνεδηα ηαζ ηονίςξ καμφ.
Σμ ηέιπθμ ηαζ ηα οπυθμζπα λοθυβθοπηα ημο καμφ θζθμηεπκήεδηακ απυ ημκ ηναηή
ηαιαηζάδδ, ηεπκίηδ απυ ηδκ Κεζζάκδ, ακάιεζα ζημ 1908 ηαζ ημ 1913. Κάπμζεξ απυ ηζξ
ςναίεξ εζηυκεξ ημο ηέιπθμο είκαζ αθζενχιαηα ηςκ ημπζηχκ ζοκηεπκζχκ απυ ηδκ πενίμδμ
ακίδνοζήξ ημο. Σμ ηςδςκμζηάζζμ, ζηδ αμνεζμακαημθζηή βςκία ημο αοθείμο πχνμο, φρμοξ
πενί ηα 15 ι. είκαζ απυ πεθεηδηή πέηνα ηαζ πνμκμθμβείηαζ ζηα 1882.
Ο καυξ έπεζ βκςνίζεζ πμθθέξ επζζηεοέξ ηαζ ιεηαζηεοέξ, πμο λεηίκδζακ απυ ημ 1889˙ δ
ηεθεοηαία εονεία επζζηεοή έθααε πχνα ζηα 1957.
ΟΗ ΝΑΟΗ ΣΖ ΖΜΗΟΡΔΗΝΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΈΒΡΟΤ
ηδκ διζμνεζκή φπαζενμ ημο ηεκηνζημφ Έανμο μζ δχν κεηαβπδαληηλνί λανί ηεο
Κπξηαθήο εηθνάγμοκ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ημοξ δζαθμνμπμίδζδ ηζξ πκεοιαηζηέξ –ηαζ υπζ
ιυκμκ- ακαηανάλεζξ ημο δεφηενμο ιζζμφ ημο 19μο αζχκα.
Ο μνευδμλμξ καυξ, αθζενςιέκμξ ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ακεβένεδηε, ζφιθςκα ηαζ ιε
ηδκ ηηδημνζηή ημο επζβναθή, ζηα 1845. Πνυηεζηαζ βζα έκακ απυ ημοξ ιεβάθμοξ
επανπζαημφξ καμφξ ηδξ επμπήξ, ιε δζαζηάζεζξ 23,05*12,05 ι. Δίκαζ ιία ηνίηθζηδ
εμθμζηεπήξ ααζζθζηή, πανυηζ ζήιενα λφθζκεξ μνμθέξ απμηνφπημοκ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ
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ακςδμιήξ. Ζ αθζενςιαηζηή επζβναθή ζημ οπένεονμ ηδξ ηφνζαξ εζζυδμο απμηαθφπηεζ ιε
ηδκ αθεθή ηδξ ακμνεμβναθία ηδ ζημνβή ιε ηδκ μπμία μζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ ακέβεζνακ ημ
καυ ημοξ ηαζ ιε ηδκ μπμία ημκ θνμκηίγμοκ αηυιδ ηαζ ζήιενα.
Λίβμ ρδθυηενα, ε «θαζνιηθή» εθθιεζία ημο πςνζμφ θαίκεηαζ πςξ ακεβένεδηε ζηα
πνυκζα έλανζδξ ηδξ Οοκίαξ ακάιεζα ζημοξ αμοθβανυθςκμοξ πθδεοζιμφξ ηδξ πενζμπήξ,
θίβμ ιεηά ημ 1860. Ο καυξ οπήνλε ημ ηέκηνμ ηδξ ηίκδζδξ αοηήξ ζηδκ πενζμπή ημο
ηεκηνζημφ Δανμο, ζοκεπίγμκηαξ επί ανηεηυ δζάζηδια ιεηά ηδκ απυζπζζδ ηςκ βφνς
πςνζχκ πνμξ ηδ αμοθβανζηή Δλανπία ηαηά ημ ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο 19μο αζχκα ηαζ
παναιέκμκηαξ ζε θεζημονβία, ηαεχξ θαίκεηαζ πενίπμο ιέπνζ ημοξ ααθηακζημφξ πμθέιμοξ
ημο 1912-13.
Ο καυξ, εβηαηαθεζιιέκμξ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ, είκαζ ιία ηνίηθζηδ λοθυζηεβδ δνμιζηή
ααζζθζηή, ιε δζαζηάζεζξ ιυθζξ 15,00*10,00 ι. Ξεπςνίγεζ βζα ηδ ζοιπαβή ελςηενζηή ημο
ειθάκζζδ ηαζ ηα ζπεηζηά ζπάκζα βζα ηδκ πενζμπή, εθθεζπηζηυ πανάεονμ ζημκ ακαημθζηυ
ημίπμ ηαζ ηοθθή ηυβπδ, ζήιενα ηηζζιέκδ, ζημ οπένεονμ ημο δοηζημφ. Ίπκδ πνςιαηζζιχκ
ζηζξ εθαθνά έλενβεξ, ιε πμκηνυ ημκίαια βςκίεξ ηαζ ηδκ ακχηενδ γχκδ ηςκ ελςηενζηχκ
επζθακεζχκ δδιζμονβμφκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ δοηζηυηνμπδξ επζννμήξ, ημκ δζαηνζημπμζμφκ
πεναζηένς απυ ημοξ άθθμοξ καμφξ ηδξ πενζμπήξ. ημκ καυ, ςξ ζοκέπεζα ηδξ πνχζιδξ
ηαηάνβδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο, έπμοκ ηαεαζνεεεί απυ παθαζά ηα ζηαζίδζα, ημ ηέιπθμ, ημ
οπενχμ ηαζ άθθα ζημζπεία, εκχ μζ ηίμκεξ εα ήηακ ανπζηά επεκδοιέκμζ ιε βφρμ,
πνμζμιμζάγμκηαξ ιε ιμκμθζεζημφξ, εθαθνά ημθμονμηςκζημφξ. Σα ζημζπεία αοηά είκαζ ίδζα
ιε ημοξ μνευδμλμοξ καμφξ, ηαεχξ μζ καμί ηδξ Οοκίαξ ηναημφζακ ημ θαηνεοηζηυ ηοπζηυ ηαζ
ηδκ ανπζηεηημκζηή ηοπμθμβία ηαζ ιμνθμθμβία, εκχ δζαθμνμπμζμφκηακ ηονίςξ ζηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ πνςηείςκ ημο Πάπα ηαζ ηδκ απμδμπή ημο filioque. / πνμζεήηδ ζημ
Γυβια ηδξ πίζηδξ.
Λίβμ πζμ πάκς, ζην ρσξηφ Κφξπκβνο ζχγεηαζ απυ ηδκ ίδζα επμπή ν λαφο ησλ
Σαμηαξρψλ, ιία ηνίηθζηδ δνμιζηή ααζζθζηή (16,00*10,30 ι.), ηηζζιέκδ απυ ημκ ημπζηυ
ηναπφ θίεμ.
Δπί ηςκ ηάπμηε επζπνζζιέκςκ ημζπμπμζζχκ ημο καμφ δζαηδνμφκηαζ θζεακάβθοθεξ πθάηεξ,
απυ ηζξ μπμίεξ λεπςνίγεζ εηείκδ ημο οπένεονμο ηδξ εζζυδμο ιε ακηςπμφξ δνάημκηεξ
εηαηένςεεκ δζηέθαθμο αεημφ, ηάης απυ δφμ επίζδξ ακηςπμφξ δναημκημηηυκμοξ ζππείξ,
ιμνθέξ ζήιενα πνςιαηζζιέκεξ ιε ηυηηζκμ. Δπάκς απυ ηδκ πθάηα είκαζ εκημζπζζιέκδ δ
ηηδημνζηή επζβναθή δ μπμία δίκεζ ηαζ ηδ πνμκμθμβία ακέβενζδξ ημο καμφ, ημ 1859. Καζ
εδχ, υπςξ ηαζ ζε ζεζνά άθθςκ πςνζχκ, δ ηνάπεγα θένεζ ποηκά παναηηά, ηεθαθαία,
εθθδκζηά βνάιιαηα.
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ημ Μαπξνθθιήζη, έκα απυ ηα αμοθβανυθςκα πςνζά ηδξ πενζμπήξ ιαγί ιε ημκ
Κυνοιαμ, ηδκ Κονζαηή ηαζ ηα πςνζά ημο Γενείμο, μ επζιήηδξ καυξ ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ
(19,50*9,45 ι.) έπεζ ακεβενεεί πζεακυηαηα ηαηά ηδκ έαδμιδ δεηαεηία ημο 19μο αζχκα. Δίκαζ
ιία δίηθζηδ λοθυζηεβδ ααζζθζηή, ιε ημ ζενυ, αθθά ηαζ ηδκ ηζμκμζημζπία ημπμεεηδιέκα
έηηεκηνα, ηάηζ πμο παναπέιπεζ ζε πνςζιυηενδ θάζδ ημο καμφ ηαζ πζεακχξ ζε
δζζοπυζηαηδ θαηνεία.
Μεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ημο 1920 πνμζηέεδηε ζηα κυηζα ημο καμφ ηθεζζηυ πνμζηχμ,
ελςηενζηχκ δζαζηάζεςκ 7,75*3,00 ι., υπςξ ηαζ αανφ ηςδςκμζηάζζμ, ημ μπμίμ επάκς
απυ ηδκ είζμδυ ημο θακενχκεζ ζε εκημζπζζιέκδ πθάηα ηδ πνμκμθμβία ηδξ ακέβενζήξ ημο,
1934. ηδ παναηηή αβία ηνάπεγα ηα βνάιιαηα, ακηζεέηςξ πνμξ ημοξ θμζπμφξ καμφξ είκαζ
εκ ιένεζ ιζηνά ηαζ ζηδκ ηονζθθζηή.
ημ Πξσηνθθιήζη, μ ζενυξ καυξ ημο αγίνπ Αζαλαζίνπ απυ ηα ιέζα πενίπμο ημο 19μο
αζχκα, ιε ζδεαηή εθανιμβή ημο θυβμο ½ ακάιεζα ζημ πθάημξ ηαζ ημ ιήημξ ζηδκ ηάημρή
ημο, ήημζ 21,00*10,50 ι., είκαζ ιία ημιρή ηνίηθζηδ λοθυζηεβδ ααζζθζηή, ζηδκ μπμία ημ φρμξ
οπμηάζζεηαζ ζηδκ «παθαζμπνζζηζακζηή» ακηίθδρδ ηδξ μνζγυκηζαξ δζάηαλδξ, ζε ακηίεεζδ ιε
ημ ναδζκυ, ηεηναχνμθμ ηςδςκμζηάζζμ, ζημ αμνεζμδοηζηυ άηνμ ημο αφθεζμο πχνμο.
Καηδθμνίγμκηαξ ζηα πεδζκά, πανέανζα πςνζά λεπςνίγεζ ζηα Λάβαξα ν λαφο ηνπ Αγίνπ
Αζαλαζίνπ. Πνυηεζηαζ βζα ιία ιεβάθδ ηνίηθζηδ ααζζθζηή, δζαζηάζεςκ 24,60*12,60 ι., ιε
ιπανυη δζαημζιδηζηή δζάεεζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ, ηηζζιέκδ ηαηά ημ 1834, πνχημ έημξ ηδξ
καμδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ πενζμπή.
Οζ δζαζηάζεζξ ημο καμφ ημκ ακάβμοκ ζημ ιεβαθφηενμ θαηνεοηζηυ ηαείδνοια ζηδκ φπαζενμ
πχνα ηδξ πενζμπήξ, ηάηζ πμο ακηακαηθά ηδ ζδιαζία ημο μζηζζιμφ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ
εθθδκζηήξ «ακαβέκκδζδξ» ηαζ δζαβνάθεηαζ ελίζμο αδνά ζηδκ πανάδμζδ βζα ηδκ ιάπδ πμο
έδςζακ μζ κηυπζμζ Έθθδκεξ εκακηίμκ ηςκ Σμφνηςκ ζηζξ ανπέξ Μαΐμο ημο 1821.
Ο δζχνμθμξ κάνεδηαξ εδχ, υπςξ ηαζ ζημοξ καμφξ ημο Γζδοιμηείπμο, έπεζ ακαηηζζηεί
πζεακυηαηα ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ημο 19μο αζχκα ηαζ ίζςξ εη κέμο ηαηά ηα ιέζα ημο
20μο αζχκα, εηηυξ απυ ημ αυνεζμ ηιήια ζημ μπμίμ ζχγεηαζ δ ανπζηή, απυ ηζαηιά
ηαηαζηεοή. Ζ κεςηενζηή μπημπθζκεμδμιή ημο έπεζ εκζζποεεί πνμζθάηςξ ιε ακηζζηδνζηηζηά
ζημζπεία μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ ζημ κυηζμ ημίπμ, εκχ μ αυνεζμξ θένεζ πνμζηαηεοηζηυ
θζευηηζζημ ηεηθζιέκμ παθζκυ ζημ ηάης ηιήια ημο, ηαε‟υθμ ημ ιήημξ ημο.
Δκηοπςζζάγμοκ δ πθδεχνα ηαζ δ ζδζυηοπδ, «θασηή» πμζυηδηα ηςκ παθαζχκ εζηυκςκ
ηαζ ηα δζαηδνδιέκα ηαζ θοθαζζυιεκα ζενά ζηεφδ ηαζ αζαθία, υπςξ Ηενυκ Δοαββέθζμκ ημο
1604, εηδμεέκ οπυ ημο Ακηςκίμο Πζκέθθμο. Καηελμπήκ, υιςξ, παναηηδνίγμοκ ημ καυ μζ
«πμιπδζακμφ»

παναηηήνα ημζπμβναθίεξ ζημ κάνεδηα, υπςξ ηαζ ηα ακαβεκκδζζαηά

πνυζςπα πμο λεπνμαάθθμοκ ηάης απυ ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ επζπνίζεζξ ζημ εζςηενζηυ.
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Δκηοπςζζαηυξ, πανυηζ ιεηαβεκέζηενμξ ν λαφο ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ ζημ Αιυνζμ έπεζ
ακεβενεεί ηαηά ημ έημξ 1928, αθθά ιε ηδ εεαηνζηή ιμνθή ηδξ πνμζεηηζηά ζζμδμιζηήξ
ηαηαζηεοήξ ηδξ πνυζμρήξ ημο παναπέιπεζ ζε πνςζιυηενδ διενμιδκία, π.π. ηζξ ανπέξ
ημο 20μο αζχκα.
ΟΗ ΠΑΛΗΔ ΓΔΦΤΡΔ . ηζξ ηηζζηέξ, θίεζκεξ βέθονεξ ζοκακηάιε ικδιεία ηδξ ακενχπζκδξ
δναζηδνζυηδηαξ πμο θένμοκ ηδ ζθναβίδα ηςκ δμιζηχκ, ηαηαζηεοαζηζηχκ, ιμνθμθμβζηχκ
ηαζ ανπζηεηημκζηχκ επζθμβχκ ηαζ ζδζαζηενμηήηςκ δζάθμνςκ επμπχκ, πμθζηζζιχκ ηαζ
ημζκςκζηχκ ζπδιαηζζιχκ. Αοηέξ μζ ηαηαζηεοέξ ζοκζζημφκ ιία ορδθή έηθναζδ
ζοκενβαζίαξ ζε ημιείξ, υπςξ δ μζημδμιζηή, δ ανπζηεηημκζηή, δ ιδπακζηή, δ ηεπκζηή ηαζ δ
ηέπκδ ηαζ είκαζ έκα πεδίμ εθανιμβήξ ιαεδιαηζηχκ ιεευδςκ ηαζ ηαθθζηεπκζηχκ ηαζ
αζζεδηζηχκ ακαγδηήζεςκ. Σαοημπνυκςξ, ζε αοηέξ ακηακαηθχκηαζ μζ παναδυζεζξ, μζ
ζζημνίεξ ηαζ μζ εθπίδεξ ηςκ θαχκ ηαζ ηςκ εεκχκ. Καζ μζ ηνεζξ βέθονεξ ηδξ πενζμπήξ
μοθθίμο απμηεθμφκ θζευηηζζηεξ ηαηαζηεοέξ ιε πνήζδ ημπζημφ οθζημφ, ζπζζηυθζεςκ,
ραιιυθζεςκ ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ δζάθμνςκ εζδχκ πμηάιζςκ θίεςκ, υπςξ βνακζηχκ.
ηζξ βέθονεξ αοηέξ ζοκακηάιε παναηηδνζζηζηά ιε επζννμέξ πμο λεηζκμφκ απυ ηδ νςιασηή
βεθονμπμζία ηαζ θεάκμοκ έςξ ηζξ κευηενεξ ζζπονέξ εκηυπζεξ παναδυζεζξ εμθμδμιίαξ. Οζ
βέθονεξ ηδξ πενζμπήξ μοθθίμο έπμοκ πμθθά ημζκά ζημζπεία ιε εηείκεξ ηδξ Ρμδυπδξ ηυζμ
απυ ηδ αμοθβανζηή υζμ ηαζ ηδκ εθθδκζηή πθεονά˙ άθθςζηε ακήημοκ ζημκ εονφηενμ πχνμ
ηδξ. διακηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαιία ημοξ δεκ οπέζηδ αλζμζδιείςηεξ πανειαάζεζξ
ηαηά ηδ ζφβπνμκδ επμπή. Έηζζ, δ «ζζημνζηή» ημοξ ιμνθή δζαηδνείηαζ ιέπνζ ζήιενα, δίπςξ
ζδζαίηενεξ αζζεδηζηέξ ηαζ ιμνθμθμβζηέξ «παναιμνθχζεζξ».
Δζδζηυηενα βζα ηδκ ηαεειία ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ ηα ελήξ:
Γέθπξα ηδεξνχο
Βνίζηεηαζ έλς απυ ημκ μιχκοιμ, ιμοζμοθιακζηυ μζηζζιυ, 16,5 πθι. δοηζηά ημο
μοθθίμο, δ μπμία πενκάεζ επάκς απυ ημ Γζααμθυνεια. Πνυηεζηαζ βζα βέθονα εκυξ
ακμίβιαημξ, δδθαδή πςνίξ ιεζυααενα, θζευηηζζηδ, ιε ζηδεαίμ ζηα άηνα. Οζ θίεμζ είκαζ εκ
ιένεζ ζπζζημθζεζημί ηαζ εκ ιένεζ πμηάιζμζ, ζηνμββοθειέκμζ. Δζδζηυηενα, μζ εμθίηεξ ζηα
ιέηςπα ηδξ ηαιάναξ είκαζ πνμζεηηζηά ημιιέκεξ, ιεβάθεξ, θεπηέξ θζευπθζκεμζ, πμο
ημπμεεημφκηαζ αηηζκςηά, εκχ ζημ εζςννάπζμ πνδζζιμπμζμφκηαζ αηακυκζζημζ ζπζζηυθζεμζ.
Οζ εζςηενζηέξ

βςκίεξ ηςκ αάενςκ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ ιε αβηςκάνζα ιεβάθςκ

δζαζηάζεςκ. Ζ βέθονα είκαζ ανηεηά ιεβάθδ, ιε ιήημξ ηαηαζηνχιαημξ, 49,40 ι., ιέβζζημ
φρμξ απυ ημ εειέθζμ έςξ ημ μδυζηνςια ζημ ιέζμ ηδξ βέθοναξ 11,40 ι., ιέβζζημ άκμζβια
ηαιάναξ ζηα ακάκηδ ηδξ βέθοναξ 9,60 ι. ηαζ παιδθέξ ηθίζεζξ μδμζηνχιαημξ, ιε ιέβζζηδ
ηζιή ιυθζξ 5,75%. Σμ εφνμξ ηδξ βέθοναξ ηοιαίκεηαζ πενί ηα 4,0-4.15 ι., αθήκμκηαξ έκα
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ιεβάθμ ηαεανυ άκμζβια πενί ηα 3,50 ι., πμο ακηακαηθά ηδκ εκηαηζηή πνήζδ ηαζ ηδ
ζδιαζία ηδξ βέθοναξ ηαηά ημ πανεθευκ. Σμ ζηδεαίμ είκαζ ηεηθζιέκμ, ρδθυηενμ ημκηά ζημ
ιέζμ ηδξ βέθοναξ. ημ ακχηενμ ηιήια ημο αμνείμο ιεηχπμο οπάνπμοκ επζιήηεζξ αααεείξ
μνεμβςκζηέξ ηυβπεξ, πζεακχξ βζα κα ημπμεεημφκηαζ ακηζηείιεκα ιε απμηνμπασηυ ή
εοπεηδνζαηυ ζοιαμθζζιυ.
Γέθπξα Γηαλλνχιεο
Βνίζηεηαζ ζε απυζηαζδ 7 πθι. δοηζηά ημο μοθθίμο, επάκς ζημκ παθαζυ ηαζ ιδ
πνδζζιμπμζμφιεκμ δνυιμ πνμξ ημκ μζηζζιυ ηδξ Γζακκμφθδξ. Δίκαζ ιία θζευηηζζηδ βέθονα
ηνζχκ ακμζβιάηςκ, δίπςξ ζηδεαίμ, αθθά ιε οδαημθνάηηεξ ζηα ακάκηδ ηαζ ιε έκα επζπθέμκ
ακαημοθζζηζηυ ημλςηυ άκμζβια επάκς απυ ηδ ιζηνή ακαημθζηή ηαιάνα. Ζ βέθονα είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκδ απυ κηυπζμοξ ανβμφξ, πμηάιζμοξ

θίεμοξ, εκχ μζ ευθμζ είκαζ απυ

αηηζκςηά ημπμεεηδιέκμοξ, επζιήηεζξ ιεβάθμοξ ζπζζηυθζεμοξ ηαζ μζ εζςηενζηέξ βςκίεξ
ηςκ αάενςκ ηηζζιέκεξ ιε αβηςκάνζα, πανμοζζάγμκηαξ ορδθυηενδ επζιέθεζα ηαηαζηεοήξ
ηαζ ακημπή. Σμ ηαθκηενίιζ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ αηακυκζζημοξ ζηνμβββοθειέκμοξ
θίεμοξ, εκχ ηα πέναηά ημο είκαζ απυ ιεβάθμοξ, διζηαηενβαζιέκμοξ θίεμοξ, ιε ηακμκζηυ
ηέθεζςια ζηα άηνα. Σμ μθζηυ ιήημξ μδμζηνχιαημξ είκαζ 35,40 ι., ημ πθάημξ ζημ ηφνζμ
ηιήια ημο πενί ηα 3,15-3,20 ι. ηαζ ημ ιέβζζημ φρμξ, απυ ημ εειέθζμ έςξ ημ μδυζηνςια,
5,35 ι.. Σμ άκμζβια ημο ηεκηνζημφ ηυλμο ηοιαίκεηαζ απυ ηα 7,10 ι. ζηα ακάκηδ έςξ 6,40
ζηα ηαηάκηδ, ημο δοηζημφ ηυλμο είκαζ ακηζζημίπςξ 4,35 ηαζ 4,00 ι. ηαζ ημο ακαημθζημφ
ιυθζξ 2,25/2,15 ι., εκχ μζ ηθίζεζξ ημο μδμζηνχιαημξ θεάκμοκ ηα 8%. Σμ ηεκηνζηυ άκμζβια
ηδξ ηαιάναξ είκαζ διζηοηθζηυ, εκχ ηα πθεονζηά ηαηά ηζ ιζηνυηενα ημο διζηοηθίμο.
Γέθπξα Πεζζάλεο
Βνίζηεηαζ ζε απυζηαζδ 18,5 πζθζμιέηνςκ κμηζμδοηζηά ηδξ Γαδζάξ, εκηυξ ημο
ενεζπςιέκμο ζήιενα μιχκοιμο μζηζζιμφ. Δίκαζ ιία θζευηηζζηδ, ιζηνή βέθονα εκυξ
ακμίβιαημξ, απυ ανβμφξ θίεμοξ, δίπςξ ζηδεαίμ. Έπεζ ιήημξ ηαηαζηνχιαημξ 7,20 ι.,
πθάημξ ζημ ιέζμ 2,50 ι., άκμζβια ηυλμο ιυθζξ 1,94-2,06 ι. ηαζ ζδιακηζηέξ ηθίζεζξ
ηαηαζηνχιαημξ, 11 έςξ 13%. Ζ ηαιάνα-ηυλμ είκαζ «οπενορςιέκδξ» ιμνθήξ, ηάηζ πμο
αολάκεζ ηδκ εοζηάεεζά ημο, αθθά ηαζ εοημθφκεζ ηδκ ηαηαζηεοή. ηζξ πνμεηηάζεζξ ηδξ, δ
βέθονα «ακμίβεζ» ζε ακηδνζδςηά ημζπάνζα, πμο δζαιμνθχκμοκ ηαζ ηα πνακή, ηαεχξ δ
βέθονα δεκ εδνάγεηαζ άιεζα ζε ανάπμ.
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ
ημ Γήιμ μοθθίμο δεκ οθίζηακηαζ μζηζζιμί μζ μπμίμζ κα έπμοκ ηακμκζηυ ηαεεζηχξ
ηήνολήξ ημοξ ςξ παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ. Δκημφημζξ, δφμ απυ αοημφξ δζέπμκηαζ απυ

[94]

κμιμεεζία, δ μπμία παναηηδνίγεζ ημοξ μζηζζιμφξ ιε ζδζαίηενδ παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή
θοζζμβκςιία ηαζ μζ μπμίμζ είκαζ μζ:
1. Οζηζζιυξ μοθθίμο
Οικισμός Λευκίμης, Δημοτικής Ενότητας Τυχερού
(Εντάσσεται κείμενο)

Ζ ΑΡΥΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΗΟΤ ΣΟ ΟΤΦΛΗ
ημ μοθθί, ζζημνζηυ ηέκηνμ ηδξ ζδνμηνμθίαξ ηαζ ιεηαλμονβίαξ, δ ηαημζηία
ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ μζημκμιία

ημο ιεηαλζμφ.

Απυ ζημζπεία πμο

πανμοζζάζηδηακ πνμζθάηςξ, ημ μοθθί ειθακίγεηαζ ήδδ απυ ημ α΄ιζζυ ημο 16μο
αζχκα ιε ααειζαία αολακυιεκμ πθδεοζιυ πμο θεάκεζ ηα 91 θμνμθμβήζζια,
πνζζηζακζηά κμζημηονζά ζηα 1627 ηαζ ιε μκυιαηα μθμοθμφ ηαζ μθμοθάν ηαζ
πζεακυ πνχημ υκμια ημο μζηζζιμφ, ημ Γεκί-ηζμσ, ήημζ Νεμπχνζ. Σμ ηεθεοηαίμ
οπαζκίζζεηαζ ηδ δδιζμονβία ημο μζηζζιμφ ηαηά ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 16μο αζχκα ιε
ημ ζοκδοαζιυ έθεοζδξ πνζζηζακζηχκ πθδεοζιχκ απυ ηδ κυηζα Βαθηακζηή ιε ηδκ
ιεημίηδζδ ηαζ ημ ζοκμζηζζιυ πνμτθζζηάιεκςκ ζηδ εέζδ μζηζζιχκ. Δπζπθέμκ εα
πνέπεζ κα ελεηάζμοιε ηδκ πζεακυηδηα φπανλδξ μζηζζιμφ ήδδ απυ ημοξ φζηενμοξ
αογακηζκμφξ πνυκμοξ, απυ ζημζπεία, πνμενπυιεκα απυ ηα μεςιακζηά ανπεία, αθθά
ηαζ ηδκ φπανλδ πνχζιμο μεςιακζημφ μζηζζιμφ, επζκείμο ηςκ ιεβάθςκ
ιπεηηαζζηχκ ηέκηνςκ ηδξ εκδμπχναξ, πμο εα ζοκδέεηαζ ιε ηα παθαζά θμοηνά ημο
μζηζζιμφ ηαζ πζεακχξ ιε ιμοζμοθιακζηή ιμκή.
Ζ ιεηελέθζλδ ημο μζηζζιμφ ζε ηέκηνμ ηδξ μζημκμιίαξ ημο ιεηαλζμφ λεηζκά ήδδ απυ
ηδκ ηνίηδ δεηαεηία ημο 19μο αζχκα ιε ηζξ ιεβάθεξ εζςηενζηέξ αθθαβέξ ηαζ ηζξ αίαζεξ
απυπεζνεξ εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ μεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ. Ζ πνχζιδ αηιή ηδξ
πυθδξ ημνοθχκεηαζ ζηδκ υβδμδ δεηαεηία ημο αζχκα αοημφ. Δκημφημζξ δ
εκαζπυθδζδ ηςκ ηαημίηςκ ημο μζηζζιμφ ιε ηδ ζδνμηνμθία πνμτθίζηαηαζ ηαηά
ηάπμζμοξ αζχκεξ, υπςξ άθθςζηε ζοιααίκεζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή Γζδοιμηείπμο.
Ο νηθηζκφο δηαηεξεί θαη ζήκεξα δίρσο ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ηελ
παξαδνζηαθή ηνπ θπζηνγλσκία ζε κεγάιν ηνπ ηκήκα, παξά ηηο ζνβαξέο
θαηαζηξνθέο πνπ έρεη ππνζηεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα˙ ηα θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο είλαη ε ππθλή δφκεζε, νη ζηελνί δξφκνη, νη
κεγάιεο θιίζεηο, ηα αδηέμνδα, νη εζσηεξηθέο απιέο, θ.ιπ. παξακέλνπλ. Απηά
καδί κε ηηο πιαηείεο, γσλίεο, θπγέο, ξνέο, θαη πάλσ απφ φια ηηο ίδηεο ηηο
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κνλάδεο-θηίξηα

ζπλζέηνπλ

ην

«ζνπθιηψηηθν»

ηνπίν,

ηνπ

νπνίνπ

κνλαδηθφηεηα πξνζδηνξίδνπλ.
Ζ πνχζιδ, πνζκ απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα ανπζηεηημκζηή ημο μζηζζιμφ, δεκ
ιαξ είκαζ ανημφκηςξ βκςζηή: εθάπζζηα ζχγμκηαζ άιεζα ή έζης ηδκ ακηακαηθμφκ.
Σα ημοημοθυζπζηα ηδξ επμπήξ είκαζ ζζυβεζα, θζευηηζζηα ζηζξ πθείζηεξ ηςκ
πενζπηχζεςκ ή πθζκευηηζζηα ηηίζιαηα απυ ηζνπίηζζ ηαζ θαζπμημκίαια, ιε
λοθμδεζζέξ κα πενζηνέπμοκ ηδκ πενζιεηνζηή ημζπμπμζία (Δζη. 27). Δίκαζ ηηίνζα
ζοκήεςξ

επζιήηδ,

απθά

μνεμβχκζα

ζε

ηάημρδ,

ηάπμηε

ιε

εζζέπμκηεξ

οπενορςιέκμοξ ελχζηεξ, ηονζανπμφιεκα εζςηενζηά απυ έκα ιεβάθμ εκζαίμ πχνμ,
ιε μναηή ηδ ζηέβδ. πμο οπάνπεζ υνμθμξ, αοηυξ είκαζ απυ «ηζαηιά», δδθαδή
λφθζκμ ζηεθεηυ, ζοκήεςξ ιε πθίκεμ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ. Μμνθμθμβζηά ηαζ
ηοπμθμβζηά ιπμνμφιε κα ανμφιε πανάθθδθα αθεκυξ ζηδκ παναδμζζαηή
πθζκευηηζζηδ ανπζηεηημκζηή ηςκ πανέανζςκ αβνμηζηχκ μζηζζιχκ ημο ιεζμπμθέιμο
ηαζ αθεηένμο ζηδ θεβυιεκδ «ανπζηεηημκζηή ηδξ Ρμδυπδξ», ημιιάηζ ηδξ ιεβάθδξ
ααθηακζηήξ ζπμθήξ ηδξ πανάδμζδξ .
Μεηά ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα, ιε ηδκ οπένααζδ ηδξ ιζηνήξ μζημηεπκζηήξ
ηθίιαηαξ, ηδκ ηάεεηδ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ μνζγυκηζά ηδξ ελάπθςζδ,
ανπίγμοκ κα δδιζμονβμφκηαζ ηα πνχηα ιεβάθα, δζχνμθα ή ηαζ ηνζχνμθα,
«ενβμζηαζζαημφ» παναηηήνα ηηίνζα, ηα «ιπζηγζηθίηζα», ηα μπμία ζηζξ πενζζζυηενεξ
ηςκ πενζπηχζεςκ ζηεβάγμοκ ηαοημπνυκςξ ηδκ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδκ
ηαημζηία, ηαεχξ δ παναβςβή παναιέκεζ μζημηεπκζηή. Απυ ηδκ άθθδ, δ δμιή ηαζ δ
ανπζηεηημκζηή ηςκ ηηζνίςκ βίκμκηαζ «ενβμζηαζζαηέξ» οπυ ηδκ επζννμή ηδξ
αζμιδπακίαξ ηδξ επμπήξ. Πνυηεζηαζ βζα ιεβάθα, μνεμβχκζα ζοκήεςξ ή πζμ
αηακυκζζηα ηηίνζα (ζοπκά θυβς ηςκ πενζμνζζιχκ ηςκ πνήζεςκ βδξ). Σα οθζηά ηαζ
δ ηαηαζηεοή πθέμκ είκαζ «ιμκηένκα», θακενχκμκηαξ ηδκ είζμδμ ζηδ κέα επμπή,
αθθά ηαζ ηδ ζπεδίαζδ, πθέμκ, απυ ιδπακζηυ. Κφνζα παναηηδνζζηζηά είκαζ δ
μπηυπθζκεμξ

ιε

ηδ

πνήζδ

αζαεζημημκζάιαημξ

ή

πνχζιμο

αζαεζημ-

ηζζιεκημημκζάιαημξ ςξ ζοκδεηζημφ οθζημφ ηαζ δ μναηή, ακεπίπνζζηδ επζθάκεζα.
Κονζανπμφκ ζημζπεία δακεζζιέκα απυ ημ «αζμιδπακζηυ κεμηθαζζηζζιυ», υπςξ ηα
«μνβακςιέκα», ζοκήεςξ ζοιιεηνζηά ακμίβιαηα ιε πνμααθθυιεκα πενίεονα, ηα
πνμελέπμκηα βείζα ζε ηάεε επίπεδμ, μζ ακαικδζηζηέξ ιανιάνζκεξ ή απυ πςνυθζεμ
επζβναθέξ ηαζ δ πνήζδ ηδξ ηίηνζκδξ χπναξ ηονίςξ ζηζξ πνμζυρεζξ ηςκ πζμ θυβζςκ
εηθνάζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ, επζαζχζεζξ, υπςξ μζ ιμοζάκηνεξ ηαζ ηα εζςηενζηά
πανάεονα δείπκμοκ ηδ ζπέζδ ηαζ ηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ πνμαζμιδπακζηή
ανπζηεηημκζηή.
ηα «ιπζηγζηθίηζα» μ ιεβάθμξ πχνμξ ημο μνυθμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ εηηνμθή
ηςκ ιεηαλμζηςθήηςκ, εκχ δ ηαεαοηυ δζαιμκή πενζμνίγεηαζ ζε έκα ή δφμ δςιάηζα
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ζε ιία βςκία ημο μνυθμο ή ανίζηεηαζ ζημ ζζυβεζμ, εκίμηε δε ελμαεθίγεηαζ πακηεθχξ
ηαηά ηδκ επμπή ηδξ εηηνμθήξ ιεηαλμζηςθήηςκ. Σμ ζζυβεζμ ζοπκά πνδζζιεφεζ βζα
ηζξ αμδεδηζηέξ αβνμηζηέξ αζπμθίεξ, εκχ άθθμηε πνδζζιμπμζείηαζ, ηαζ αοηυξ, είηε βζα
ηδκ εηηνμθή ημο ζηχθδηα είηε ζοπκυηενα βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ ιμνευθοθθςκ.
Τθίζηακηαζ επίζδξ, ακ ηαζ ζπεηζηά ζπάκζεξ, πενζπηχζεζξ, υπμο ηα ημοημοθυζπζηα
έπμοκ απμηθεζζηζηά «ενβμζηαζζαηή» θεζημονβία, δίπςξ ηαιία πνήζδ ηαημζηίαξ.
Ζ είζμδμξ ημο ζζμβείμο είκαζ ιεβάθδ βζα κα πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα εζζυδμο
ηάνμο βζα θυνηςζδ, ζοπκά ιε πχνμ ηαημζηίαξ απυ ηδ ιία πθεονά ηαζ πχνμ
απμεήηδξ, δζαηίκδζδξ ηαζ εθέβπμο ηςκ πνμσυκηςκ απυ ηδκ άθθδ. Οζ ζηέβεξ
πάκημηε είκαζ αηααάκςηεξ, εκχ οπμζηοθχιαηα λφθζκα, ζοκήεςξ ζε ιμκή ζεζνά,
πςνίγμοκ ημ πχνμ ηαζ θένμοκ ποηκέξ ζεζνέξ απυ δμημφξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο
ζηδζίιαημξ ηςκ ηνεααηζχκ ηςκ ιεηαλμζηςθήηςκ (Δζη.28).
Μμκαδζηυ ίζςξ πανάδεζβια ηδξ ιεηααμθήξ, αθθά ηαζ ηδξ ζοκφπανλδξ ημο
παθζμφ ιε ημ κέμ, είκαζ ημ ανπμκηζηυ Κμονηίδδ, ημ ζδιενζκυ Μμοζείμ Μεηάλδξ. Δδχ
δίπθα ζημ παθαζυ ηηίζια ιε ηα ζαπκζζζά, ηζξ ιεβάθεξ λφθζκεξ πνμεήηεξ ημο
ζζμβείμο, ημ παβζάηζ ηαζ ημκ ηζαηιά ςξ θένμκηα μνβακζζιυ ημο μνυθμο ηηίγεηαζ ημ
κευηενμ ηηίνζμ ζηα 1883 ιε μναηή ζοιιεηνζηή μπημπθζκεμδμιή ηαζ έκα ζοκδοαζιυ
θμζπχκ κεμηθαζζηχκ ζημζπείςκ, υπςξ δ χπνα ηαζ ηα ημλςηά πνμααθθυιεκα
οπένεονα (Δζη.29, 30). Δδχ ιυκμκ ημ ζζυβεζμ δίκεηαζ ζηδ ζδνμηνμθία, εκχ μ
υνμθμξ παναιέκεζ ηαημζηία, υπμο ιάθζζηα επζαζχκμοκ παθαζά ζημζπεία, υπςξ βζα
πανάδεζβια ιμοζάκηνεξ ηαζ εζςηενζηά πανάεονα – υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζημ
παθαζυ ΚΑΠΖ, ημ ιεθθμκηζηυ Μμοζείμ Θναηζηήξ Ανπζηεηημκζηήξ (Δζη.31).
Σμ ημοημοθυζπζημ Καθέζδ, ζήιενα δδιμηζηυξ λεκχκαξ, απμηεθεί έκα αήια
πεναζηένς πνμξ ηδκ ενβμζηαζζαηή ανπζηεηημκζηή. Άλζα θυβμο δ δζαδμπή ηδξ
θζεμδμιήξ ημο ζζμβείμο ιε ηδκ οπενιπαηζηή μπημπθζκεμδμιή ημο πνχημο μνυθμο
ηαζ ηδκ ιπαηζηή ημο δεφηενμο, αζζεδηά ιεζςιέκμο πθάημοξ, πμο εδνάγεηαζ επί ηςκ
εζςηενζηχκ ηζμκμζημζπζχκ ημο πνχημο μνυθμο. Δκηοπςζζάγμοκ δ ζηζαανή
μνβάκςζδ, δ μιαθή νοειμθμβία ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ ηα πμθφ δζαηνζηζηά
κεμηθαζζηίγμκηα ζημζπεία, υπςξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ ηςκ βςκζχκ ιε θαλεοιέκμοξ
θίεμοξ ή δ ελςηενζηή πνμαμθή ηςκ επζπέδςκ ηςκ δαπέδςκ. Δδχ μζ δφμ άκς
υνμθμζ ήηακ ελμθμηθήνμο βειάημζ απυ ηνεαάηζα (Δζη.32).
ημ ηνζχνμθμ ανπμκηζηυ Μπνίηα μ εηθεηηζηζζιυξ ηονζανπεί ςξ ιμνθή ιε ηδκ
ελεζδζηεοιέκδ ανπζηεηημκζηή ηαηαζηεοή ηαζ ιία επζηδδεοιέκα αηακυκζζηδ ηάημρδ,
ζοκδοαγυιεκμξ εκημφημζξ ιε ηδκ ενβμζηαζζαηή θμβζηή ηςκ μπημπθζκεμδμιχκ ηαζ
ηςκ επδνεαζιέκςκ απυ ημ κεμηθαζζηζζιυ, «αοζηδνχκ» πενζεφνςκ ηςκ
ακμζβιάηςκ ηαζ θμζπχκ πνμζδζμνζζιχκ ημο πχνμο ηαζ ηςκ επζθακεζχκ (Δζη.33).
Με παναηηδνζζηζηά, υπςξ ηζξ ημκζζιέκεξ βςκίεξ ηαζ ηα πενίεονα ιε πθζκευηηζζηεξ
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μδμκηχζεζξ, ηα ηνζπθά οπένεονα, ηδ «κεμηθαζζηά» εδναζιέκδ ηαηαζηεοή επάκς
ζηδ θζευηηζζηδ αάζδ, ημκ έκημκα, «πνμηθδηζηά» πνμααθθυιεκμ ηνζχνμθμ ηαιπφθμ
ελχζηδ, ημ λφθζκμ αέηςια ιε ηδκ εθαθνά ημλςηή αάζδ η.θπ. ημ ανπμκηζηυ
ζοκδοάγεζ ιε ιμκαδζηυ, ακ ηαζ ηάπςξ αδέλζμ ηνυπμ ημκ ενβμζηαζζαηυ παναηηήνα
ιε εηείκμκ ηδξ «δοηζηήξ πνμαζηζαηήξ αίθαξ».
Ζ ιμνθή ηαζ δ αζζεδηζηή ηςκ ημοημοθυζπζηςκ επεηηείκεηαζ ηαζ ζηα
επαββεθιαηζηά ηηίνζα ηδξ πυθδξ, ηονίςξ ηα εονζζηυιεκα δοηζηυηενα ηαζ ρδθυηενα.
Υαναηηδνζζηζηυ δείβια ημ ηηίνζμ αηεθθανίδδ ζηδκ μδυ Αδνζακμοπυθεςξ ιε
ααθείμ

ζημ

ζζυβεζμ

ηαζ

απμεήηδ

ζημκ

υνμθμ,

ιε

ηζξ

δζαημζιδηζηέξ

ρεοδμπαναζηάδεξ ηαζ ηα θίεζκα παιδθςιέκα ηυλα ημο ζζμβείμο ηαζ ημκ
πθζκευηηζζημ υνμθμ ζημκ μπμίμ λεπςνίγμοκ ηα θίεζκα πενίεονα, δ ακάβθοθδ
λφθζκδ δακηέθα ζημ βείζμ ηαζ ιία εκημζπζζιέκδ πθάηα ιε πνμκμθμβία 1917, δείβια
επςκοιίαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ (Δζη.34). Δπζδνάζεζξ ζοκακηάιε επίζδξ ηαζ ηζξ αζηζηέξ
ηαημζηίεξ-ηαηαζηήιαηα πμο ανίζημκηαζ ηονίςξ επί ηδξ μδμφ Βαζζθέςξ Γεςνβίμο˙
πνυηεζηαζ ζοκήεςξ βζα δζχνμθα ηηίζιαηα ηα μπμία ζηεβάγμοκ ζημ ζζυβεζμ
ειπμνζηυ ηαηάζηδια ηαζ ζημκ υνμθμ ηαημζηία ή απμεήηδ, απυ ηα ηέθδ ημο 19μο ή
ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα (Δζη.35-36).
ηεκά ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ιεηαλζμφ είκαζ ηαζ δ πανμοζία
ηαζ ελέθζλδ ιμνθχκ δδιυζζςκ, ηονίςξ εηπαζδεοηζηχκ ηηζνίςκ, ηα μπμία
πενζζζυηενμ ακηακαηθμφκ ηδκ αηιή ηδξ μζημκμιίαξ ημο ιεηαλζμφ, απυ ημ 18701880 ηαζ ιεηά, πανά ηδκ ίδζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο. Σμ κεμηθαζζηίγμκ ηηίνζμ ημο Α΄
Γδιμηζημφ πμθείμο μοθθίμο είκαζ έκα ηέημζμ παναηηδνζζηζηυ εηπαζδεοηζηυ ηηίζια
ιε ημλςηά οπένεονα, πνμααθθυιεκα πενίεονα, θαλεοηή θζεμδμιή ζηζξ βςκίεξ ηαζ
έκημκμ βείζμ (Δζη.37). οβηνίκμκηαξ ημ ηηίνζμ ιε ημ ζπμθείμ ζηδ Mandritsa
ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηδκ πζμ «δςνζηή», ζηζαανή ιμνθή ημο ηηζνίμο ημο
μοθθίμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ πζμ εθαθνζά ηαζ ημιρή ηδξ Mandritsa.
Σν Πλεπκαηηθφ Κέληξν, Γαιιηθφ Σεισλείν θαη ζηε ζπλέρεηα Γπκλάζην,
θηίζηεθε ην 1906 ή ίζσο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (Δηθ.38). Δίλαη έλα απφ ηα
πιένλ ραξαθηεξηζηηθά λενθιαζηθά θηίξηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, κε κία έληνλε
εθιεθηηθηζηηθή δηάζεζε, κε ηε ζαθή πξνβνιή ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο πξνο
ηα εκπξφο θαη ηελ αξρηθή χπαξμε επηκήθνπο, έληνλα «κπαξφθ» ζνθίηαο ζην
κεζαίν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, κε κία γεληθφηεξε πιαζηηθή, θάπσο ππεξβνιηθή
δηάζεζε κε ηνπο ηξεηο βαξείο εμψζηεο ηεο πξφζνςεο θαη ην ζηεζαίν ηνπ
δψκαηνο, ηε δηαρείξηζε ησλ ηνίρσλ κε ηελ πνιιαπιή εθαξκνγή ησλ
λενθιαζηθψλ

δηδαγκάησλ

θαη

ηελ

πινχζηα

ρξήζε

δηαθνζκεηηθψλ,

«αξρατθψλ» έσο κπαξφθ κνηίβσλ, φπσο είλαη ηα βαξηά θακπχια θνπξνχδηα,
ηα «αλζνδνρεία» ζην

ζηεζαίν, ην ζχξσκα κε ην ηνμσηφ ππέξζπξν πνπ

[98]

ζηεξίδεηαη ζε δχν βαξείο, ηνζθαληθνχ ηχπνπ θίνλεο ή νη θιείδεο πάλσ απφ
ηα αλνίγκαηα, αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο θακπχισλ θαη επζχγξακκσλ
ζηνηρείσλ ζηελ πξφζνςε, ε απνκίκεζε ηζφδνκεο ηνηρνδνκίαο, θ.ιπ.
Μεηά ημ 1922 ηαζ ηδκ απχθεζα ηςκ ιεβάθςκ εδαθχκ απυ ηδκ ακηίηνο υπεδ ημο
Έανμο πμηαιμφ ημ μοθθί πενζμνίζηδηε ζηδκ μζημκμιία ημο ιεηαλζμφ ηαζ έδςζε
ιεβάθμ αάνμξ, πθδκ ηδξ ζδνμηνμθίαξ ζηδκ ιεηαλμπαναβςβή δ μπμία ιάθζζηα
πενκάεζ ζε ιία ηαεανά αζμιδπακζηή, ιαγζηή ηθίιαηα, ακ ηαζ εα πνέπεζ κα πμφιε,
ηαοημπνυκςξ δζαθαίκεηαζ δ πμνεία ηδξ παναηιήξ. ηζξ ανπέξ ημο 20 μο αζχκα
ζδνφμκηαζ ηα ιεβάθα ενβμζηάζζα, λεηζκχκηαξ απυ ημ Μεηαλμονβείμ ηςκ αδεθθχκ
Αγανία-Πάπμ απυ ημ 1903, ηείιεκμ ζημ αυνεζμ άηνμ ηδξ πυθδξ ημο μοθθίμο.
Μέπνζ πνυζθαηα ζςγυηακ έκα απυ ηα ηηίνζα δζμίηδζδξ ημ μπμίμ δοζηοπχξ πνμ
μθίβςκ εηχκ ηαηεδαθίζηδηε. Σμ Βζμιδπακζηυ οβηνυηδια ηςκ αδεθθχκ Σγίανε
απμηεθεί έκα ηυζιδια βζα ηδκ Θνάηδ, ιμκαδζηυ ημο είδμοξ πνςημαζμιδπακζηυ
ζφκμθμ. Καηαθαιαάκεζ έκα πχνμ πενί ηα 9 ζηνέιιαηα ηαζ απμηεθείηαζ απυ 13
ηηίζιαηα, απυ ηα μπμία ηα ζδιακηζηυηενα είκαζ δ ζηζαανή απμεήηδ-ζηεβκςηήνζμ
ημοημοθζχκ

ιε

ηα

ηενάζηζα

«ηνεαάηζα»

βζα

ημοξ

ιεηαλμζηχθδηεξ

κα

ακαπηφζζμκηαζ ζοκεπυιεκα ζε ηνεζξ μνυθμοξ, μ θμφνκμξ απυπκζλδξ ημοημοθζχκ,
ημ ακαπδκζζηήνζμ-ιεηαλμονβείμ, ημ ιεβαθφηενμ ζηα Βαθηάκζα, ημ οθακηήνζμηθςζηήνζμ ηαζ δ φρμοξ 35 ιέηνςκ ηαιζκάδα. Καηαζηεοάζηδηε ημ έημξ 1909 απυ
ημκ ειπμνζηυ μίημ ημο Milano “Ceriano Fratelli” ηαζ αβμνάζηδηε ζηα 1920 απυ ημοξ
αδεθθμφξ Σγίανε, εαναίμοξ ειπυνμοξ ημοημοθζχκ απυ ημ Γζδοιυηεζπμ μζ μπμίμζ
ηαζ ημ επέηηεζκακ (Δζη. 39-40). Ο Γήιμξ μοθθίμο αβυναζε πνυζθαηα ημ
αζμιδπακζηυ ζοβηνυηδια ηαζ λεηίκδζε ηδκ απμηαηάζηαζή ημο πνμηεζιέκμο κα ημ
ιεηαηνέρεζ ζε έκα πμθφηεκηνμ πμθζηζζιμφ ηαζ παναδμζζαηχκ μζημκμιζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ. Ακαθένμοιε αηυιδ ημ ιζηνυηενμ Μεηαλμονβείμ ηςκ Υαηγδζάααα
ηαζ Γθφζηνα, ημ «θαιπνζημφδζ», ημ μπμίμ ακεβείνεηαζ ημ 1924 εκχ ημ
Μεηαλμονβείμ ημο Απ.Σζζαηίνδ ζδνφεηαζ ημ 1932.
ηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ μοθθίμο, επίζδξ, δ ζδνμηνμθία ήηακ δζαδεδμιέκδ. ε
πεδζκμφξ βεζημκζημφξ μζηζζιμφξ, υπςξ είκαζ δ Κμνκμθςθζά, δ μζημδμιζηή ηαζ
ανπζηεηημκζηή είκαζ άιεζα επδνεαζιέκεξ απυ ηζξ μπημπθζκεμδμιέξ ημο μοθθίμο. Σμ
ιζηνυ δζχνμθμ ηηίνζμ Λαγμφδδ είπε ημκ εκζαίμ πχνμ ημο μνυθμο ελ μθμηθήνμο
αθζενςιέκμ ζηδ ζδνμηνμθία (Δζη. 41). Σμ ηηίζια αβμνάζηδηε απυ ημ Γήιμ μοθθίμο
ηαζ απμηαηαζηάεδηε ιέζς ηδξ ημζκμηζηήξ πνςημαμοθίαξ Leader +. Ακηζεέηςξ, ζηδ
Γαδζά επζηναηεί δ ημπζηή ανπζηεηημκζηή ημο θίεμο˙ ζοπκά υιςξ δ ηφνζα υρδ βίκεηαζ απυ
μπημπθζκεμδμιή, υπςξ ζημ ηηίνζμ Πνυζηα, πμο επίζδξ, απμηαηαζηάεδηε ιέζς ημο
πνμβνάιιαημξ ΟΠΑΑΥ (Δζη. 42).
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. Ήζε – Έζηκα – Γηνξηέο θαη Παλεγύξηα – Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Σμ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ζοιπθδνχκμοκ δζάθμνα ήεδ ηαζ έεζια, βζμνηέξ ηαζ
πακδβφνζα ηαζ πθήεμξ πμθζηζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ςξ απμηέθεζια ηδξ
βκήζζαξ

έηθναζδξ

ηδξ

ζοθθμβζηυηδηαξ

ηςκ

ιζηνχκ

ημζκςκζχκ

πμο

δναζηδνζμπμζμφκηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα:

Σδκ παναιμκή ημο Αβίμο Γεςνβίμο απυ αναδφξ αάγακε ζημ θμφνκμ ανκί ιε
νφγζ ηαζ ημ ζθναβίγακε ιε γοιάνζ ηαζ ημ ακμίβακε ηδκ άθθδ ιένα ιεηά ηδκ
Δηηθδζία. Σμ θαβδηυ αοηυ ημ θέβακε ημονιπάκζ ηαζ θνυκηζγακ κα δίκμοκ απυ
αοηυ ηαζ ζε ακενχπμοξ ή μζημβέκεζεξ πμο ήηακ θηςπέξ. Οζ ιεβάθμζ ζηαειμί ημο
ακενχπζκμο αίμο, μ αννααχκαξ, μ βάιμξ ηαζ δ βέκκα ηονζανπμφκηακ απυ έεζια,
ζοκήεεζεξ, δεζζζδαζιμκίεξ ηαζ ζοιαμθζζιμφξ.

Μέζα ζημοξ αζχκεξ δ Δθθδκζηή ικήιδ δζαηήνδζε ιέπνζ πνυζθαηα ηάπμζα
Γζμκοζζαηά έεζια. Αοηά είκαζ ημ έζηκν ηνπ Κηνπέθ Μπέε ηαζ ηεο παπαξνχλαο.
Ο Μπέδξ είκαζ ιία πνάλδ θαηνείαξ πμο εθάιαακε πχνα ζε ιεβάθμ ιένμξ ηδξ
Θνάηδξ ηαζ ζημ μοθθί ηαζ βζκυηακ απυ ημοξ αβνυηεξ ιε ζημπυ κα
πνμηαθέζμοκ ηδκ βμκζιυηδηα ηδξ βδξ ηαζ ηδκ πνμημπή.

Ζ εηδήθςζδ βίκεηαζ

απυ έκα είαζμ ιε ζημζπεία πνμαζζεδηζημφ εεάηνμο ηαζ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ιε ημ
δνάια ημο μθμηθή Ηπκεοηέξ ηαζ ηαηαβςβή απυ ηα θαηνεοηζηά έεζια ημο
Γζυκοζμο. Ο Μπέδξ βζκυηακ ηάεε Καεανή Γεοηένα. Ο είαζμξ πενζθενυηακ
ζημοξ δνυιμοξ ηαζ ιε εοπέξ ηαζ ζοιαμθζζιμφξ, πμο επακαθαιαάκμκηακ,
πνμζπαεμφζακ κα πνμηαθέζμοκ πθμφζζα ζμδζά. ήιενα οπάνπεζ ημ έεζιμ ηδξ
ιεηαιθίεζδξ ζηζξ Απμηνζέξ (ηανκααάθζ) ηαζ έπεζ εεζπζζεεί πανέθαζδ ανιάηςκ
ηαζ ιεηαιθζεζιέκςκ πμο δζμνβακχκεηαζ απυ ημ πκεοιαηζηυ ηέκηνμ ημο Γήιμο
μοθθίμο.
Σμ έζηκν ηεο παπαξνχλαο είκαζ ιία ηεθεημονβία βζα κα πνμηθδεεί ανμπή. Σα
έεζια αοηά δεκ ηεθμφκηαζ ζήιενα βζαηί ζοκάκηδζακ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ
εηηθδζίαξ. Σέθμξ πνέπεζ κα ικδιμκεοεεί δ ζοκήεεζα πμο έπμοκ μζ αβνμηζηέξ
μζημβέκεζεξ (ηαζ ηονίςξ μζ ηηδκμηνυθμζ), παναηδνχκηαξ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα
ζημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Αοβμφζημο «ιδνμοιήκζα» κα πνμαθέπμοκ ημκ ηαζνυ
βζα υθδ ηδ πνμκζά.
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Γ.2.2. ύιινγνη θαη σκαηεία
ηδκ πενζμπή ημο δήιμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζφθθμβμζ, ζςιαηεία, εκχζεζξ,
μιμζπμκδίεξ ηθπ. υπμο ζοιιεηέπεζ ιεβάθμξ ανζειυξ δδιμηχκ. Οζ ζφθθμβμζ
αοημί είκαζ πμθζηζζηζημί, αεθδηζημί, βοκαζηχκ, θζθακενςπζημί, ιμνθςηζημί,
ημζκςκζημί, αζιμδμηζημί ηαζ δζάθμνα επαββεθιαηζηά ζςιαηεία ηαζ εκχζεζξ.
πεδυκ ηάεε πςνζυ έπεζ ημκ πμθζηζζηζηυ ηαζ ημκ αεθδηζηυ ημο ζφθθμβμ. Οζ
πενζζζυηενμζ έπμφκ πενζμνζζιέκμ ακηζηείιεκμ ηαζ πναβιαημπμζμφκ ιζηνυ
ανζειυ εηδδθχζεςκ εηδζίςξ, εκχ ηάπμζμζ άθθμζ είκαζ πμθφ δναζηήνζμζ.

Πνιηηηζηηθνί Φνξείο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ
Πανάνηδια Πακεθθήκζαξ Δκςζδξ Αβςκζζηχκ
Δεκζηήξ Ακηίζηαζδξ

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Φίθςκ Φζθανιμκζηή μοθθίμο

ΟΤΦΛΗ

Κηδκμηνμθζηυξ φθθμβμξ μοθθίμο

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Κονζχκ & Γεζπμζκίδςκ μοθθίμο Η
ΜΔΡΙΜΝΑ

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Δεεθμκηχκ ηαζ Νεμθαίαξ μοθθίμο
«ΚΗΝΖΟΤ»

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Φίθςκ ΑΜΔΑ «ΝΖΜΑ ΕΧΖ»

Δηπμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ «ΑΝΔΜΖ»
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ΟΤΦΛΗ
ΟΤΦΛΗ
(Δηηνειεί δ
ακαβκχνζζδ
ημο
ηαηαζηαηζημφ)

Λέζπδ 4*4 «ΛΟΞΑ»

Βαζ.Γεςνβίμο
178 , ΟΤΦΛΗ

Λέζπδ Μμημζζηθεηζζηχκ μοθθίμο

Βαξ.Γεςνβζμο,
ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Οζημδυιςκ μοθθίμο

ΟΤΦΛΗ

δνμηνμθζηυξ οκεηαζνζζιυξ μοθθίμο

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Ραδζμεναζζηεπκχκ μοθθίμο
ΓΙΓΔΝΗ ΑΚΡΙΣΑ

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Φίθςκ ηδξ Μεηάλδξ Ζ ΥΡΤΑΛΗΓΑ

ΟΤΦΛΗ

ςιαηείμ Φίθςκ Αιπέθμο & Οίκμο Ο
ΣΑΦΤΛΟ

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Αζιμδμηχκ μοθθίμο Η
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΟΤΦΛΗ

Έκςζδ Δπαββεθιαηζχκ, Διπυνςκ &
Βζμηεπκχκ μοθθίμο & Πενζθένεζαξ

ΟΤΦΛΗ

Κοκδβεηζηυξ φθθμβμξ μοθθίμο

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Γμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ
Γδιμηζημφ πμθείμο μοθθίμο

1μο

φθθμβμξ Γμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ
Γδιμηζημφ πμθείμο μοθθίμο

2μο

ΟΤΦΛΗ
ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Γμκέςκ ηαζ Κδδειυκςκ Γοικαζίμο
μοθθίμο
ΟΤΦΛΗ

[102]

φθθμβμξ Γμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ Γδιμηζημφ
πμθείμο Γαδζάξ
ΟΤΦΛΗ
φθθμβμξ Γμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ Γδιμηζημφ
πμθείμο ζδδνμφξ
ΟΤΦΛΗ
φθθμβμξ Γμκέςκ ηαζ Κδδειυκςκ Λοηείμο
μοθθίμο
ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Κμνκμθςθζςηχκ ΣΑΜΑΣΗΟ
ΠΑΠΠΑ

ΟΤΦΛΗ

Αβνμημονζζηζηυξ οκεηαζνζζιυξ Γοκαζηχκ
Γαδζάξ Η ΓΔΡΑΚΙΝΑ

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Γοκαζηχκ "ΓΡΤΑΓΔ"

ΟΤΦΛΗ

ςιαηείμ οκηαλζμφπςκ ΗΚΑ μοθθίμο &
Πενζθένεζαξ

ΟΤΦΛΗ

Δηπμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ Γοκαζηχκ Λοηυθςημξ

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Τθμηυιςκ Γαδζάξ

ΟΤΦΛΗ

Αιπεθμονβζηυξ οκεηαζνζζιυξ μοθθίμο

ΟΤΦΛΗ

Α.. ΔΒΡΟ ΟΤΦΛΗΟΤ

ΟΤΦΛΗ

Πμθζηζζηζηυξ & Δπζιμνθςηζηυξ φθθμβμξ
ΛΑΓΤΝΧΝ

ΟΤΦΛΗ

Έκςζδ οκμνζαηχκ Φοθάηςκ μοθθίμο

ΟΤΦΛΗ

Νέμξ Κφηθμξ μοθθζςηχκ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΤΠΟΛΖ

φθθμβμξ μοθθζςηχκ Αθελακδνμφπμθδξ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΤΠΟΛΖ

φθθμβμξ Δηπαζδεοηζηχκ Α/ειζαξ
Δηπαίδεοζδξ

ΟΤΦΛΗ
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Μμνθςηζηυξ-Αεθδηζηυξ φθθμβμξ»ΑΚΡΗΣΑ»
Γαδζάξ

ΓΑΓΗΑ

φθθμβμ Γμκέςκ & Φίθςκ Αοηζζηζηχκ Αηυιςκ
Ν. Έανμο «ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ»

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Μεθζζζμηυιςκ
"Ζ ΚΤΦΔΛΖ"

ΟΤΦΛΗ

φθθμβμξ Γμκέςκ & Κδδειυκςκ Γδιμηζημφ
πμθείμο Λααάνςκ
ΛΑΒΑΡΑ
φθθμβμξ Γμκέςκ & Κδδειυκςκ Γοικαζίμο
Λααάνςκ
ΛΑΒΑΡΑ
φθθμβμξ Γμκέςκ & Κδδειυκςκ Γδιμηζημφ
πμθείμο Αιμνίμο
ΑΜΟΡΗΟ
φθθμβμξ Γμκέςκ & Κδδειυκςκ Γδιμηζημφ ΠΡΧΣΟΚΚΛΖ
πμθείμο Πνςημηηθδζίμο
Η
Δηπμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ Αιμνίμο "ΟΡΦΔΑ"

ΛΑΒΑΡΑ

φθθμβμξ Γοκαζηχκ Αιμνίμο

ΛΑΒΑΡΑ

Δλςνασζηζηυξ Πμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ Γοκαζηχκ
Λααάνςκ - Κζζανίμο
ΛΑΒΑΡΑ
φθθμβμξ "ΟΜΟΝΟΗΑ" Κονζαηήξ

ΟΤΦΛΗ

Πμθζηζζηζηυξ Μμνθςηζηυξ φθθμβμξ Μάκδναξ
ΟΤΦΛΗ
φθθμβμξ
Γοκαζηχκ
Πνςημηηθδζίμο
"ΟΡΦΔΑ"
ΟΤΦΛΗ
φθθμβμξ Αζιμδμηχκ "ΕΧΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ"
φθθμβμξ Γμκέςκ & Κδδειυκςκ Γδιμηζημφ
πμθείμο Σοπενμφ
φθθμβμξ Γμκέςκ & Κδδειυκςκ Γοικαζίμο
Σοπενμφ
φθθμβμξ Γμκέςκ & Κδδειυκςκ Γεκζημφ
Λοηείμο Σοπενμφ
Λαμβναθζηυξ φθθμβμξ Σοπενμφ «Άβζμξ
Ηςάκκδξ Πνυδνμιμξ»

ΛΑΒΑΡΑ

Πμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ Πνμααηχκα

ΠΡΟΒΑΣΧΝΑ

Πμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ Λφναξ

ΛΤΡΑ
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ΣΤΥΔΡΟ
ΣΤΥΔΡΟ
ΣΤΥΔΡΟ
ΣΤΥΔΡΟ

Πμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ Θοιανζάξ

ΘΤΜΑΡΗΑ

Πμθζηζζηζηυξ φθθμβμξ «Πθάηακμξ» Λεοηίιδξ
ΛΔΤΚΗΜΖ
Μμοζζημπμνεοηζηυξ
ιζθμξ
Γοκαζηχκ
Φοθαηημφ
ΦΤΛΑΚΣΟ
Α..Κ.Γ.Δ. Σοπενμφ

ΣΤΥΔΡΟ

Αβνμηζηυξ φθθμβμξ Σοπενμφ

ΣΤΥΔΡΟ

φθθμβμξ Δεεθμκηχκ Αζιμδμηχκ Σοπενμφ

ΣΤΥΔΡΟ

φθθμβμξ Γοκαζηχκ Σοπενμφ

ΣΤΥΔΡΟ

φθθμβμξ επαββεθιαηζχκ Σοπενμφ

ΣΤΥΔΡΟ

ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

Ζ πενζμπή παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ιεβάθδ

πμζηζθία εκδζαθενμοζχκ εηδδθχζεςκ μζ μπμίεξ ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηδξ
ακενχπζκδξ πκεοιαηζηήξ ηαζ οθζηήξ ζοθθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Έηζζ, έπμοιε :
νπθιί
-

Γζμνηή ηζίπμονμο

-

Γζμνηή ιεηαλζμφ

Σπρεξφ
1. Απμηνζάηζηεξ εηδδθχζεζξ : πανέθαζδ ανιάηςκ – ζοκαοθίεξ ηθπ ιμοζζηέξ
εηδδθχζεζξ
2. Θενζκέξ εηδδθχζεζξ βζα ηδ Μδηένα Γδ: αβνημονζζηζημφ πενζεπμιέκμο
3. Θενζκέξ ιμοζζηέξ εηδδθχζεζξ, ζοκαοθίεξ η.θπ.
4. Δηδδθχζεζξ πενζααθθμκηζημφ πενζεπμιέκμο: «ζηζάπηνα», εηδδθχζεζξ ζηδ
θίικδ πεγμπμνία, πμδδθαημδνμιίεξ
Γέξεην
- Υίθβζα : Ζ βζμνηή ημο Ήθζμο
- Μεβάθμ Γένεζμ: εηδδθχζεζξ έκανλδξ ηοκδβεηζηήξ πενζυδμο
Μπέδξ Πξσηνθθιεζίνπ
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ΜΔΣΑΞΗ
Γξαζηεξηφηεηεο

ε υθμοξ ημοξ Γήιμοξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, θαίκμκηαζ εηείκα ηα ζδιάδζα πμο
δδθχκμοκ ηδκ ακαπηοζζυιεκδ δνάζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Υμνεοηζηά
οβηνμηήιαηα Παζδζχκ & Γοκαζηχκ. Φζθανιμκζηέξ Ονπήζηνεξ Νέςκ. Γδιμηζηέξ
Βζαθζμεήηεξ.

Μμοζζηέξ

πμθέξ.

Γδιμηζηά

Ραδζυθςκα.

Κέκηνα

Οζημηεπκίάξ

–

Υεζνμηεπκίαξ. Πμθζηζζηζημί ζφθθμβμζ ιε ζημπυ ηδκ πμθζηζζιζηή ακάπηολδ ημο ηάεε
μζηζζιμφ οπάνπμοκ ζπεδυκ ζε υθα ηα Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα ηςκ Γήιμο. θα αοηά
δδθχκμοκ ιζα ζεζνά απυ εκένβεζεξ ηαζ πνςημαμοθίεξ πμο οζμεέηδζακ μζ Γήιμζ ιε ζημπυ
ηδκ ζοκέπεζα ημο Τθζημφ ηαζ Πκεοιαηζημφ Πμθζηζζιμφ ηδξ πενζμπήξ, αθθά ημ ιυκμ
ζίβμονμ είκαζ υηζ απαζηείηαζ επζπθέμκ ηηζνζαηή ηαζ οθζηή οπμδμιή πνμηεζιέκμο κα
απμδχζεζ ηανπμφξ δ υθδ πνμζπάεεζα. Δπμιέκςξ απαζηείηαζ ιζα δοκαιζηή ηαζ
ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα απυ ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ ηαζ απυ υθμοξ ημοξ Γδιυηεξ
βζα κα επακέθεεζ δ ακενχπζκδ φπανλδ ζηζξ πκεοιαηζηέξ ηαζ δεζηέξ αλίεξ ημο πμθζηζζιμφ,
πςνίξ θοζζηά κα ιεζςεεί δ ελέθζλδ ημο οθζημφ πμθζηζζιμφ.
ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΜΟΤΔΙΑ
- χιινγνο θίισλ Μεηάμεο Γηάζσζεο – Γηάδνζεο Μεηαμσηνχ θαη Παξαδνζηαθνχ
Τθαληνχ θαη Δξγφρεηξνπ « Ζ Υξπζαιιίδα »
Ζ «Υνοζαθθίδα » ζδνφεδηε ημκ Οηηχανζμ ημο 2000 ιε ζημπμφξ ηδ δζάζςζδ
παναδμζζαηχκ ηαζ κευηενςκ πεζνμπμίδηςκ ιεηαλςηχκ οθακηχκ, ηδ δζάζςζδ ηδξ
οθακηζηήξ ηαζ πεζνμηεπκίαξ, ηδ δζάδμζδ ηαζ ιεηάδμζδ ζηζξ κευηενεξ βεκζέξ ηδξ
παναδμζζαηήξ ηέπκδξ ηαζ ηεπκζηήξ ημο ιεηαλζμφ, υπςξ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ παθζχκ
ηεπκζηχκ ημο ιεηαλζμφ, ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ ημοξ.
Ο ζφθθμβμξ ζήιενα ανζειεί 220 ιέθδ ηαζ μζημκμιζηά ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηζξ
ζοκδνμιέξ ηςκ ιεθχκ, εκχ επίζδξ έπεζ οπμζηδνζπεεί μζημκμιζηά ιε πνδιαημδυηδζδ
ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ, ημο ηνάημοξ ηαζ δζάθμνςκ θμνέςκ.
Ο φθθμβμξ έπεζ ζδνφζεζ παναδμζζαηυ ενβαζηήνζ οθακηζηήξ ημο ιεηαλζμφ,
πναβιαημπμζεί πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ , ζειζκάνζα , μιζθίεξ ηαζ εηεέζεζξ ιε ζηυπμ ηδ
δζάδμζδ ηαζ ηδκ εηιάεδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ οθακηζηήξ ηέπκδξ . Έπεζ ζοθθέλεζ
πενζζζυηενα απυ 200 ιεηαλςηά οθάζιαηα ηαζ είδδ ζιαηζζιμφ απυ ημ 1850 ηαζ ιεηά. Ζ
ζοθθμβή ηαζ θφθαλή ημοξ βίκεηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία ημο

Σιήιαημξ οκηήνδζδξ

Τθαζιάηςκ ημο Μμοζείμο Μπεκάηδ, πμο έπεζ ακαθάαεζ ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ ημοξ.
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Πνμζθάηςξ παναπςνήεδηε απυ ημ Γήιμ μοθθίμο υνμθμξ ζημ Γδιμηζηυ Μμοζείμ
(ηηίνζμ Μπνίηα), ημ μπμίμ ζηεβάγεζ πθέμκ ηιήια ηδξ ζοθθμβήξ ημο ζοθθυβμο.

-

Μνπζείν Μεηάμεο Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο

Σμ Μμοζείμ Μεηάλδξ ζημ μοθθί ακήηεζ ζημ Γίηηομ Θειαηζηχκ Σεπκμθμβζηχκ
Μμοζείςκ ημο Πμθζηζζηζημφ Ηδνφιαημξ Οιίθμο Πεζναζχξ (ΠΗΟΠ). Λεζημονβεί απυ ημ
1990 ηαζ είκαζ απυ ηα πνχηα εειαηζηά ιμοζεία ηεπκζημφ πμθζηζζιμφ ζηδκ Δθθάδα.
ηεβάγεηαζ ζημ λεπςνζζηήξ ανπζηεηημκζηήξ μιμνθζάξ ανπμκηζηυ ημο βζαηνμφ, θυβζμο ηαζ
πμθζηζημφ Κςκζηακηίκμο Κμονηίδδ, ιε δφμ ηαηαζηεοαζηζηέξ θάζεζξ, ιία απυ ηζξ ανπέξ
ημο 19μο αζχκα ηαζ ιία απυ ημ 1883, επμπή αηιήξ ηδξ «ανπζηεηημκζηήξ ημο ιεηαλζμφ».
Σμ 1976 δςνήεδηε απυ ηδκ ηυνδ ημο, Μανία Κμονηίδδ-Πάζηνα βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ
πνήζδ.
Σμ

Μμοζείμ

πνμαζμιδπακζηήξ

Μεηάλδξ

πανμοζζάγεζ

ζδνμηνμθίαξ

ηαζ

υθεξ

ηζξ

θάζεζξ

ηαζ

απυ

ηδκ

ιεηαλμονβίαξ:

ηα

ζηάδζα

ηδξ

εηηυθαρδ

ημο

ιεηαλυζπμνμο ηαζ ηδκ εηηνμθή ημο ιεηαλμζηχθδηα ιε θφθθα ιμονζάξ (ζδνμηνμθία)
έςξ ηδκ φθακζδ ηδξ ιεηαλςηήξ θμφζηαξ (ημο ημοημοθζμφ), ημ «λεηφθζβια» ημο κήιαημξ
ηαζ ηδκ επελενβαζία ημο ιεηαλζμφ (ιεηαλμονβία). Πανάθθδθα, πνμαάθθεηαζ ημ
ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πθαίζζμ πμο ακέδεζλε ηδκ πενζμπή ζε ζδιακηζηυ
ιεηαλμπαναβςβζηυ ηέκηνμ ηδξ Δθθάδαξ απυ ηα ηέθδ ημο 19μο ιέπνζ ηα ιέζα ημο 20μφ
αζχκα.
-

Μνπζείν Σέρλεο Μεηάμεο (Γ.Σζηαθίξε).

Ζ Μεηαλμονβία Σζζαηίνδ Α.Δ. εδχ ηαζ 50 πνυκζα δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ παναβςβή
ηαζ επελενβαζία ημο γςζημφ ιεηαλζμφ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ημο. ηδ ζδιενζκή ηδξ ιμνθή
είκαζ δ ιμκαδζηή ιεηαλμονβία ζηδκ Δονχπδ πμο δζαεέηεζ πθήνδ ηαεεημπμίδζδ,
λεηζκχκηαξ απυ ηδκ παναβςβή ηθςζηήξ ηαζ θεάκμκηαξ ιέπνζ ηδκ πχθδζδ ηαζ επίδεζλδ.
Σμ Μμοζείμ Μεηαλζμφ είκαζ έκα εειαηζηυ ιμοζείμ παναβςβήξ ηαζ επελενβαζίαξ
ιεηάλδξ ηδξ πυθδξ ημο μοθθίμο. ηεβάγεηαζ ζε έκα κεμηθαζζηυ ηηίνζμ ημο 1886 πμο
ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ημο μοθθίμο ημ μπμίμ απμηαηαζηάεδηε ηαζ θεζημονβεί
απυ ημ 2008.Σα εηεέιαηα ζοιπθδνχκμκηαζ ιε video πμο πνμαάθθμοκ υθα ηα ζηάδζα
απυ ηδκ εηηνμθή ημο ιεηαλμζηχθδηα ιέπνζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα
δθεηηνμκζηχκ μδδβχκ. Ο επζζηέπηδξ ημο ιμοζείμο ιπμνεί κα πάνεζ ιζα βεφζδ ηςκ
ζηαδίςκ παναβςβήξ ημο ιεηαλζμφ ιέζα απυ ηα εηεέιαηα πμο δμοθεφμοκ υπςξ
ακαπήκδζδ, επελενβαζία ημο κήιαημξ ιέπνζ ηαζ φθακζδ.

-

Λανγξαθηθή πιινγή νπθιίνπ Μπνπξνπιίηε «Σα Γλάθαια»
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-

Πνυηεζηαζ βζα ζδζςηζηή ζοθθμβή δ μπμία ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Μπμονμοθίηδ, δ

μπμία επί δεηαεηίεξ αζπμθείηαζ επαββεθιαηζηά ιε ημ ιεηάλζ, αθθά ηαζ ιε ηδκ πμθζηζζηζηή
ηίκδζδ ημο ηυπμο.
-

Βνίζηεηαζ ζημ πχνμ ημο ηαηαζηήιαημξ ηαζ ακαπηφζζεηαζ επί ημο πενζπάημο, ζημκ

υνμθμ, ζε άιεζδ επαθή ιε ημκ θμζπυ επεββεθιαηζηυ πχνμ. Γζαιμνθχκεηαζ ζε
δζαθμνεηζηέξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ, εηηυξ ηδξ ηφνζαξ απαζπυθδζδξ ημο ιεηαλζμφ
πνμαάθθμοκ παναηηδνζζηζηέξ υρεζξ ημο παναδμζζαημφ μοθθίμο, υπςξ είκαζ μζ: ήπμξ
ηαζ εζηυκα, ιμοζζηά υνβακα, παναδμζζαηά επαββέθιαηα, θμνεζζέξ η.θπ. , εκχ εζδζηή
έιθαζδ δίκεηαζ ζημ ιεηάλζ, αθθά ηαζ ζηδκ ζζπονυηαηδ εηπαζδεοηζηή-πμθζηζζηζηή
πανάδμζδ ημο μοθθίμο. Δπίζδξ, ςξ θμνέαξ ηα «Γκάθαθα» μνβακχκμοκ ηάεε πνυκμ
δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ πμθζηζζιμφ.

Γεκνηηθφ Μνπζείν νπθιίνπ
Δίκαζ εβηαηαζηδιέκμ ζημ εαοιάζζμ ημοημοθυζπζημ-ανπμκηζηυ Μπνίηα, έκα
ιμκαδζηυ δείβια ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο ιεηαλζμφ απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟80 ημο 19μο
αζχκα. Σμ δδιμηζηυ ιμοζείμ μοθθίμο απθχκεηαζ ηαζ ζημοξ ηνεζξ μνυθμοξ ημο
ανπμκηζημφ ηαζ απανηίγεηαζ απυ ηνία ηιήιαηα: ηδ ιυκζιδ έηεεζδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ πυθδξ
ημο μοθθίμο, ηδκ έηεεζδ ημο ζοθθυβμο «Υνοζαθθίδα» (αθ. ακηίζημζπδ πανάβναθμ)
ηαζ ηδ «Γδιμηζηή Πζκαημεήηδ». Ζ ηεθεοηαία θένεζ ηα ένβα ηαθθζηεπκχκ απυ ημ δζεεκή
δζαβςκζζιυ πμο είπε θζθμλεκδεεί ζηδκ πυθδ ημο μοθθίμο ημ 2004.
Έηζζ, ζημ Γδιμηζηυ ιμοζείμ μοθθίμο ζοκδοάγεηαζ δ οπμδεζβιαηζηή έηεεζδ ηδξ
ζζημνίαξ ημο ηυπμο, ιε εηείκδ ημο ηφνζμο πνμσυκημξ ημο, ημο ζήιαημξ ηαηαηεεέκημξ ηδξ
πυθδξ ηαζ ιε ηδκ ακηακάηθαζδ αοημφ ημο πνμσυκημξ ζηζξ εζηαζηζηέξ ιμνθέξ ημο
ζήιενα.

-

Γεκνηηθφ Μνπζείν Θξαθηθήο Αξρηηεθηνληθήο.

Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ οπάνπεζ ήδδ δ ιεθέηδ εθανιμβήξ, ηαεχξ αοηή

εκηάπεδηε ηαζ εηπμκήεδηε ιεηά απυ δζαβςκζζιυ ιέζς ημο Π.Κ.Π. Interreg III A
Δθθάδα-Βμοθβανία CBC Phare ηαζ ημ ένβμ ημο Γήιμο μοθθίμο «Ζ Ανπζηεηημκζηή
ζημοξ δνυιμοξ ημο ιεηαλζμφ». ημ ιμοζείμ εα πνμζθένεηαζ δ εοηαζνία βζα ιία
πενζπθάκδζδ ζημοξ άβκςζημοξ ηαζ βμδηεοηζημφξ δνυιμοξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηδξ
δζαζοκμνζαηήξ πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ, έηζζ υπςξ αοηή μνίγεηαζ απυ ηδκ μζημκμιία ημο
ιεηαλζμφ.
Οηθνκνπζείν Φπζηθνχ θαη Αλζξσπνγελνχο Πεξηβάιινληνο, Γαδηά
(πνχκ ηηίνζμ Πνυζηα)
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Κέληξν Πνιηηηζκνχ Κνξλνθσιηάο (πξψελ νηθία Λαδνχδε)

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΩΝ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΣΑΞΗΟΤ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΖ
Ο Γήιμξ μοθθίμο πανμοζζάγεζ ζδζαίηενα εηηεηαιέκδ δναζηδνζυηδηα ζε υηζ αθμνά ηδκ
απμηαηάζηαζδ ηαζ επακάπνδζδ ηςκ παθαζχκ ηηζνίςκ ημο ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
ιεηάλζ ηαζ ηδκ μζημκμιία ημο, είηε – ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ – ςξ ηα ημοημοθυζπζηα,
ηα ημπζηά «ιπζηγζηθίηζα» είηε ςξ δείβιαηα ιίαξ αηιάγμοζαξ μζημκμιίαξ. Παναεέημοιε
έκακ πίκαηα ηςκ ζπεηζηχκ ένβςκ, ηαεχξ ηαζ ηα δίηηοα ζηα μπμία είκαζ μνβακςιέκμξ μ
Γήιμξ.
ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ – ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ

ΔΡΓΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/
ΥΡΖΜΑΣ.ΜΔΟ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΗΜΟ
(ΔΤΡΧ)

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ
ΟΗΚΗΜΟ
ΟΤΦΛΗΟΤ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖ
ΘΔΝΣΑ
ενβα

1.
ΠΡΟΣΑΗΑ-ΧΣΖΡΗΑΠΡΧΣΟΓΔΝΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ
ΣΕΗΒΡΔ ΣΟ ΟΤΦΛΗ

ΠΔΠ 2000-2006

930.000

2. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ-ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ
ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΣΕΗΒΡΔ ΣΟ ΟΤΦΛΗ
(ΦΑΚΔΛΟ ΤΠΟΒΟΛΖ)

ΘΖΔΑ
ΤΠΔΓΓΑ

120.000

3. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΚΑΦΔΝΔΗΟΤ
ΣΟ
ΟΤΦΛΗ
ΚΑΗ
ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΣΟΤ Χ ΜΟΤΔΗΟΤ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ
ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΧΝ
ΚΑΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

LEADER+

156.000

4. ΔΠΗΚΔΤΖ-ΤΝΣΖΡΖΖΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΟΤΦΛΗΟΤ

ΘΖΔΑ

86.000

ΣΟΤ

INTERREG IIIAΔΛΛΑΓΑΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
PHARE CBC

180.000

6.ΓΗΔΘΝΖ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ –
ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ
ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ
ΣΕΗΒΡΔ ΣΟ ΟΤΦΛΗ»

ΗΓΗΑ
ΔΟΓΑ
ΓΖΜΟΤ
ΟΤΦΛΗΟΤ

7. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ
ΚΟΤΚΟΤΛΟΠΗΣΟΤ, ΠΡΧΖΝ ΚΣΗΡΗΟΤ
ΚΑΛΔΖ Χ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΞΔΝΧΝΑ
«ΣΟ
ΚΟΤΚΟΤΛΗ»
(ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ
ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ LEADER II)

LEADER ΗΗ

8. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ
ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ
ΜΠΡΗΚΑ
Χ
¨ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ
ΚΑΗ
ΗΣΟΡΗΚΟΤ
ΜΟΤΔΗΟΤ»

LEADER ΗΗ

9. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΠΡΗΚΑ Χ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ

ΗΓΗΑ ΔΞΟΓΑ

10. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ - ΑΗΘΖΣΗΚΖ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΝΟΣΗΑ ΔΗΟΓΟΤ
ΟΤΦΛΗΟΤ

ΘΖΔΑ

1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ,
ΤΝΓΔΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ –
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ,
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ – ΑΝΑΠΛΑΖ –

ΠΔΠ 2007-2013 (2.000.000 εονχ)

5.
Ζ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ
ΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΗΟΤ

ΠΡΟ
ΑΜΔΖ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ
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ΓΖΜΟΤ

130.000

ΑΝΑΓΔΗΞΖ «ΠΟΗΖΣΗΚΧΝ» ΖΜΔΗΧΝ
ΟΗΚΗΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
2. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ- ΑΗΘΖΣΗΚΖ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΗΟΓΟΤ
ΟΤΦΛΗΟΤ

ΘΖΔΑ

3.
ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΥΡΟΝΖ
ΘΡΑΚΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
(ΠΑΛΑΗΟΗ ΣΑΒΛΟΗ-ΑΠΟΘΖΚΔ
«ΜΠΟΤΓΑΓΧΝ»)

ΠΔΠ 2007-2013 (800.000 εονχ)

4. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΟΤΔΗΟΤ
ΘΡΑΚΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟ
ΟΤΦΛΗ

ΠΔΠ 2007-2013 (650.000 εονχ)

5. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΛΑΗΧΝ ΠΖΓΧΝ
ΚΑΗ ΚΡΖΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΧΝ

ΠΔΠ 2007-2013 (500.000 εονχ)

6. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ-ΑΝΑΚΣΗΖ
ΗΣΟΡΗΚΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ (ΠΑΛΑΗΧΝ
ΥΑΜΑΜ)ΟΤΦΛΗΟΤ

ΠΔΠ 2007-2013 (940.000 εονχ)

7.
.ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΣΕΗΒΡΔ
ΣΟ ΟΤΦΛΗ

ΤΜΠΡΑΞΖ
ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ
ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ – ΓΗΣ (πεν.
8.000.000 εονχ)

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ
ΟΗΚΗΜΟΗ
–
ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΠΔΡΗΟΥΖ
ΟΤΦΛΗΟΤ

1. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
–
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΠΑΛΑΗΧΝ
ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ

INTERREG IIIAΔΛΛΑΓΑΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
PHARE CBC

295.000

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖ
ΘΔΝΣΑ ΔΡΓΑ

2.
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΗ
ΒΔΛΣΗΧΖ
ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
Γ.Γ. ΓΑΓΗΑ

ΠΔΠ 2000-2006

1.514.100

3. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΠΡΧΖΝ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΑΕΟΤΓΖ ΣΖΝ
ΚΟΡΝΟΦΧΛΗΑ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΣΟΤ
Χ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

LEADER+

156.000

4.
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ
ΠΡΧΖΝ
ΚΣΗΡΗΟΤ
ΠΡΟΗΚΑ ΣΖ ΓΑΓΗΑ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ
ΣΟΤ
Χ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ
ΚΔΝΣΡΟΤ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ
ΚΑΗ
ΓΗΑΥΤΖ

ΟΠΑΑΥ
(ΠΔΠ
2000-2006)

220.000

5. ΑΝΑΠΛΑΖ
ΟΤΦΛΗΟΤ

ΠΔΠ 2000-2006

700.000

INTERREG IIIAΔΛΛΑΓΑΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

490.000

ΥΧΡΟΗ
ΗΣΟΡΗΚΟΤΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΟΗΚΗΜΟΤ

ΠΡΟΒΟΛΖΓΔΦΤΡΧΝ

ΗΓΖΡΟΤ

1. ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ Χ ΜΔΛΛΟΝ:
ΗΣΟΡΗΚΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ
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 ΟΤΦΛΗΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

PHARE CBC

ΓΗΚΣΤΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο ΓΖΜΟ
1. Βαθηακζηυ δίηηομ πυθεςκ ιε ζζημνζηά ηέκηνα
2. Γίηηομ πυθεςκ ιε ιεζαζςκζηά ηάζηνα
3. Πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ / Γνυιμζ ημο ιεηαλζμφ
(Cultural Routes of the Council of Europe/ Silk routes) : Ο δήιμξ μοθθίμο είπε
πανμοζζάζεζ ηδκ ειπεζνία ημο απυ ηδ ζοιιεημπή ημο ζηζξ δζαδνμιέξ ημ Νμέιανζμ ημο
1994 ζηδ Beira, Πμνημβαθία.
4. Δηηυξ αοηχκ μ Γήιμξ μοθθίμο είκαζ ήδδ απυ ημ 1989 αδεθθμπμζδιέκμξ ιε ημ
δήιμ αίθεκβηνακη, Βμοθβανία (ιηθν αίθεκβηνακη= Ζ πυθδ ημο ιεηαλζμφ) , εκχ ηαηά
ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ πνμπςνήζεζ ζε ιεβάθμ ανζειυ ζοιθςκζχκ ιε θμνείξ ηδξ
ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ, ζδζαζηένςξ ηςκ βεζημκζηχκ πςνχκ, Βμοθβανίαξ ηαζ Σμονηίαξ, μζ
μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα οθμπμζήεδηακ εκ ιένεζ ιέζς Κμζκμηζηχκ Πνμβναιιάηςκ. Δπίζδξ
, ημ Σοπενυ είκαζ αδεθθμπμζδιέκμ ιε ημ Γήιμ ςγυπμθδξ Βμοθβανίαξ ηαζ ημ Γήιμ
Βζγφδξ (Vize) Σμονηίαξ.

4.2. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ
θνπφο
θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ
εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη ν
εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο.
Σμ αήια οθμπμζείηαζ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηζξ ελήξ εκένβεζεξ:
1) Ανπζηά μζ πνμσζηάιεκμζ ηςκ οπδνεζζχκ ζοιπθδνχκμοκ ενςηδιαημθυβζμ ζημ μπμίμ
πενζβνάθμοκ ηαζ αλζμθμβμφκ ζοκμπηζηά ηδκ μζηεία οπδνεζία ημοξ.
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2) ηδ ζοκέπεζα μζ ιεθεηδηέξ πενζβνάθμοκ ηαζ αλζμθμβμφκ ζοκμθζηά ηα θεζημονβζηά,
μνβακςηζηά ηαζ μζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο ηαζ
ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο ζηδ αάζδ ημο ηεθεοηαίμο ρδθζζιέκμο Ονβακζζιμφ
Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ

ημο Γήιμο ηαζ εκημπίγμοκ ηα ηνίζζια γδηήιαηα εζςηενζηήξ

ακάπηολδξ, πμο εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ ηαηά ηδκ επυιεκδ ηεηναεηία.
Οη ζεκεξηλνί Καιιηθξαηηθνί Γήκνη έρνπλ επηθνξηηζζεί λνκνζεηηθά θαη ζεζκηθά κε
εμαηξεηηθά κεγάιν αξηζκφ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ πεξάζεη ζε απηνχο απφ
θεληξηθέο ή πεξηθεξεηαθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο, θάηη ην νπνίν πξνζδίδεη κεγάιεο
δπλαηφηεηεο, αιιά ηαπηνρξφλσο απαηηεί πνιχ θαιή νξγάλσζε θαη ηελ αληίζηνηρε
ζηειέρσζε.

Α. ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
φιθςκα ιε ημ κέμ Ονβακζζιυ Δζςηενζηήξ Τπδνεζίαξ ημο Γήιμο μοθθίμο, μ μπμίμξ
εβηνίεδηε ηαζ δδιμζζεφηδηε ζημ οπ‟ αν. 1027 ΦΔΚ ζηζξ 2 Ημοκίμο 1999 ηνμπμπμζείηαζ
νζγζηά δ δμιή ηαζ θεζημονβία ημο Γήιμο (ιε ηδκ επζθφθαλδ ιεηαβεκέζηενςκ ελςηενζηχκ
ηνμπμπμζήζεςκ, υπςξ ηςκ Δηηεθεζηζηχκ Γζαηαβιάηςκ επί ημο Δκζαίμο Μζζεμθμβίμο.
φιθςκα ιε αοηυκ δ δζάνενςζδ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο
ηαηακέιμκηαζ ζηζξ ελήξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ:
ΜΔΡΟ 1 : Γζάνενςζδ Τπδνεζζχκ ημο Γήιμο μοθθίμο
ΜΔΡΟ 2 : Ανιμδζυηδηεξ οπδνεζζχκ
ΜΔΡΟ 3 : Γζμίηδζδ – επμπηεία – ζοκημκζζιυξ
ΜΔΡΟ 4 : Θέζεζξ πνμζςπζημφ
ΜΔΡΟ 5 : Πνμσζηάιεκμζ οπδνεζζχκ
ΜΔΡΟ 6 : Σεθζηέξ δζαηάλεζξ
1. ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Άξζξν 1)
Οζ Κεκηνζηέξ Τπδνεζίεξ είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηδκ έδνα ημο Γήιμο ηαζ πενζθαιαάκμοκ
ηζξ παναηάης μνβακζηέξ ιμκάδεξ, πμο είκαζ μιαδμπμζδιέκεξ ζε εκυηδηεξ ζοκαθμφξ
ζημπμφ ηαζ ακηζηεζιέκμο :
ΔΝΟΣΖΣΑ Α : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ
1. Γναθείμ Γδιάνπμο.
2. Νμιζηή Τπδνεζία
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3. Αοημηεθέξ Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Βμήεεζαξ
4. Αοημηεθέξ Σιήια Γδιμηζηήξ Αζηοκμιίαξ
ΔΝΟΣΖΣΑ Β : ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Απηνηειέο Σκήκα Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ, Γζαθάκεζαξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ πμο
πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηα παναηάης βναθεία :
α) Γναθείμ Πνμβναιιαηζζιμφ, Ακάπηολδξ ηαζ Ονβάκςζδξ
α) Γναθείμ Πθδνμθμνζηήξ, Δπζημζκςκζχκ ηαζ Γζαθάκεζαξ
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Απηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Ακάπηολδξ πμο πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηα
παναηάης βναθεία :
α) Γναθείμ Αβνμηζηήξ Παναβςβήξ
α) Γναθείμ Αδεζμδμηήζεςκ ηαζ Ρφειζζδξ Διπμνζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ
β) Γναθείμ Απαζπυθδζδξ ηαζ Σμονζζιμφ
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
Απηνηειέο Σκήκα

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

πμο

πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηα παναηάης βναθεία :
α) Γναθείμ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνμαβςβήξ ηδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ
α) Γναθείμ Παζδείαξ, Γζα Βίμο Μάεδζδξ, Ηζυηδηαξ ηςκ Φφθςκ ηαζ Πμθζηζζιμφ
ΔΝΟΣΖΣΑ Δ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο πμο πενζθαιαάκεζ
εζδζηυηενα ηζξ παναηάης δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ :
1) Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο πμο πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα:
Α) Γναθείμ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ
Β) Γναθείμ Πμθεμδμιίαξ
Γ) Γναθείμ Όδνεοζδξ ηαζ Απμπέηεοζδξ
2) Σκήκα Καζαξηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη πληήξεζεο Τπνδνκψλ πμο
πενζθαιαάκεζ:

α) Γναθείμ Καεανζυηδηαξ ηαζ Ακαηφηθςζδξ
α) Γναθείμ οκηήνδζδξ Τπμδμιχκ ηαζ Πναζίκμο
β) Γναθείμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ

ΔΝΟΣΖΣΑ Σ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πμο πενζθαιαάκεζ εζδζηυηενα ηζξ
παναηάης δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ :
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1) Σιήια Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ, πμο πενζθαιαάκεζ
Α) Γναθείμ Γδιμηζηήξ Καηάζηαζδξ
Β) Γναθείμ Λδλζανπείμο
Γ) Γναθείμ Αθθμδαπχκ
Γ) Γναθείμ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ ηαζ Γζμζηδηζηήξ Μένζικαξ
Δ) Γναθείμ Τπμζηήνζλδξ Πμθζηζηχκ Ονβάκςκ ημο Γήιμο
2) Σιήια Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ πμο πενζθαιαάκεζ:
Α) Γναθείμ Πνμτπμθμβζζιμφ
Β) Γναθείμ Λμβζζηδνίμο
Γ) Γναθείμ Πνμιδεεζχκ
Γ) Γναθείμ Δζυδςκ ηαζ Πενζμοζίαξ
Δ) Γναθείμ Σαιείμο
3) Σιήια ΚΔΠ
2. ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Άξζξν 2)
Οζ Απμηεκηνςιέκεξ

Τπδνεζίεξ ημο Γήιμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηζξ έδνεξ ηςκ

Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ Ονθέα ηαζ Σοπενμφ ηαζ ζηδκ έδνα ηδξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ Μζηνμφ
Γενείμο. Δλοπδνεημφκ ηζξ δδιμηζηέξ

ή ημπζηέξ ημζκυηδηεξ ηςκ εκμηήηςκ ηαζ

πενζθαιαάκμοκ οπδνεζίεξ μζ μπμίεξ οπάβμκηαζ δζμζηδηζηά ζε ακηίζημζπεξ Γζεοεφκζεζξ ή
Σιήιαηα ηςκ Κεκηνζηχκ Τπδνεζζχκ ημο Γήιμο.
ΔΝΟΣΖΣΑ Α : ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΑ ΛΑΒΑΡΑ
1. Γναθείμ Κ.Δ.Π. Λααάνςκ
2. Γναθείμ Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ
3. Γναθείμ Οζημκμιζηχκ Θειάηςκ
4. Γναθείμ Καεανζυηδηαξ, οκηήνδζδξ Τπμδμιχκ ηαζ Κίκδζδξ Οπδιάηςκ
ΔΝΟΣΖΣΑ Β : ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ ΣΤΥΔΡΟ
1. Γναθείμ Κ.Δ.Π. Λααάνςκ
2. Γναθείμ Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ
3. Γναθείμ Οζημκμιζηχκ Θειάηςκ
4. Γναθείμ Καεανζυηδηαξ, οκηήνδζδξ Τπμδμιχκ ηαζ Κίκδζδξ Οπδιάηςκ
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ Μ.ΓΔΡΔΗΟ
1. Γναθείμ Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ ηαζ Δλοπδνέηδζδξ ημο Πμθίηδ
2.1.

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΔΝΟΣΖΣΑ Α : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ
Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γεκάξρνπ (Άξζξν 3)
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Σμ Γναθείμ Γδιάνπμο πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ
πνμξ ημκ Γήιανπμ, ηονίςξ δε:
1) Πνμβναιιαηίγεζ, μνβακχκεζ ηαζ νοειίγεζ ηζξ ζοκακηήζεζξ ημο Γδιάνπμο.
2) Γζελάβεζ ηαζ δζεηπεναζχκεζ ηδκ πνμζςπζηή αθθδθμβναθία ημο Γδιάνπμο ηαζ ηδνεί
ημ πνςηυημθθμ ηαζ ημ ανπείμ αοηήξ.
3) Σδνεί ανπείμ ηςκ ηάεε είδμοξ απμθάζεςκ ημο Γήιμο ηαζ ηάεε άθθμ ζημζπείμ.
4) Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημοξ
ηαηέπμκηεξ εέζεζξ Δζδζηχκ οιαμφθςκ ή Δζδζηχκ οκενβαηχκ ή Δπζζηδιμκζηχκ
οκενβαηχκ.
Δπζπθέμκ, μζ ανιμδζυηδηεξ Δπζημζκςκίαξ ηαζ Γδιμζίςκ πέζεςκ είκαζ κα:
1) πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ επζημζκςκζαηή πμθζηζηή βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ
απμζημθήξ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ημο Γήιμο, αθθά ηαζ κα πνμςεεί ηδκ εθανιμβή ηςκ
πνμβναιιάηςκ ηαζ εκενβεζχκ οθμπμίδζδξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ πμθζηζηήξ.
2) Ονβακχκεζ ηαζ οθμπμζεί ηάεε είδμοξ εηδδθχζεζξ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ
πνμβνάιιαηα πνμαμθήξ ηςκ πανεπυιεκςκ, ένβμο ηαζ οπδνεζζχκ.
3) πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ εθανιυγεζ πνμβνάιιαηα εκδιένςζδξ ηςκ πμθζηχκ βζα ηζξ
επζδζχλεζξ,

ζηυπμοξ

ηαζ

οπδνεζίεξ

ημο

Γήιμο

ιε

βεκζηυ

ζηυπμ

ηδ

δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ημπζηχκ ζοιθενυκηςκ.
4) Παναημθμοεεί ζοζηδιαηζηά ηαζ ηδνεί ανπείμ βζα ηα δδιμζζεφιαηα (έκηοπα ηαζ
δθεηηνμκζηά) ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ απακηήζεζξ, ζπεηζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Γήιμο
ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηα υνβακα δζμίηδζδξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.
5) Γζαπεζνίγεηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε ημκ δθεηηνμκζηυ ηαζ έκηοπμ ηφπμ ηαζ ηα
ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ επζιεθείηαζ ηςκ ζπεηζηχκ εηδυζεςκ, δδιμζζεοιάηςκ
ηαζ δεθηίςκ ηφπμο ημο Γήιμο.
Αξκνδηφηεηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο (άξζξν 4)
Ζ Νμιζηή Τπδνεζία πανέπεζ κμιζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο ηαζ
ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ επζδζχλεςκ/ ζηυπςκ/ ζοιθενυκηςκ ημο
Γήιμο. Δζδζηυηενα δ Τπδνεζία:
1) Πανέπεζ κμιζηέξ ζοιαμοθέξ ηαζ βκςιμδμηήζεζξ πνμξ ηα πμθζηζηά υνβακα δζμίηδζδξ ημο
Γήιμο (Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, Δπζηνμπέξ, Γήιανπμξ ηθπ., υπςξ ηαζ κμιζηέξ ζοιαμοθέξ
ηαζ ηαηεοεφκζεζξ πνμξ ηζξ οπδνεζίεξ,

ζδνφιαηα ηαζ ζηα άθθα κμιζηά πνυζςπα ημο

Γήιμο.
2) Δπελενβάγεηαζ ηαζ βκςιμδμηεί βζα πνάλεζξ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ πμο αθμνμφκ ημ
Γήιμ, εκχ

εθέβπεζ κμιζηά υθεξ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο ζοκάπηεζ μ Γήιμξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ

πνμηδνφλεζξ ημο Γήιμο βζα ηδκ ακάεεζδ ένβςκ, πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ.
3) Δηπνμζςπεί ημκ Γήιμ ζε κμιζηέξ οπμεέζεζξ.
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4) Παναημθμοεεί ηδκ ζπεηζηή κμιμεεζία ηαζ κμιμθμβία, ηδνεί ηαζ επζηαζνμπμζεί ανπείμ ιε
ηζξ κμιμεεηζηέξ ηαζ ηακμκζζηζηέξ νοειίζεζξ ηαζ εονφηενα έββναθα πμο εκδζαθένμοκ ημ
Γήιμ
Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο (Άξζξν 5)
Σμ Γναθείμ Γζμζηδηζηήξ Βμήεεζαξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πανμπή δζμζηδηζηήξ αμήεεζαξ
πνμξ άημια ιε αδοκαιία πνμζπέθαζδξ ζηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ή ζηα ΚΔΠ. Δζδζηυηενα:
πεδζάγεζ ηαζ εθανιυγεζ ζοζηήιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ

1)

πνμακαθενυιεκςκ δδιμηχκ.
Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία δζηηφςκ εεεθμκηχκ

2)

ελοπδνέηδζδξ ηςκ ακςηένς δδιμηχκ, εκχ ζοκενβάγεηαζ ιε ηα ανιυδζα ΚΔΠ.
Γέπεηαζ ζπεηζηά ιε ηα άκς αζηήιαηα ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ζηακμπμίδζή ημοξ.

3)

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (Άξζξν 6)
Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Γδιμηζηήξ Αζηοκμιίαξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ
απμδμηζηή άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ άνενμ 1 ημο Νυιμο
3731 / 2008, υπςξ αοηυ ζζπφεζ. φιθςκα ιε ημ άνενμ αοηυ δ Γδιμηζηή Αζηοκμιία :
(1) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ φδνεοζδ, ηδκ άνδεοζδ ηαζ ηδκ
απμπέηεοζδ,

υπςξ αοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εηάζημηε ηείιεκδ κμιμεεζία, ζηζξ

ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ πμο εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ ηαζ ζηζξ απμθάζεζξ ηςκ
δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηςκ δδιμηζηχκ επζπεζνήζεςκ φδνεοζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ.
(2) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ υνςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ ζηζξ
ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ βζα ηδ πνήζδ ηςκ αθζχκ ηαζ ηςκ ηήπςκ, ηςκ πθαηεζχκ,
ηςκ παζδζηχκ πανχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ, βζα ηδ πνήζδ ηαζ θεζημονβία
ηςκ

δδιμηζηχκ

αβμνχκ,

ηςκ

ειπμνμπακδβφνεςκ,

ηςκ

γςμπακδβφνεςκ,

ηςκ

πνζζημοβεκκζάηζηςκ αβμνχκ ηαζ βεκζηά ηςκ οπαίενζςκ δναζηδνζμηήηςκ, βζα ημ οπαίενζμ
ειπυνζμ ηαζ ζηζξ θασηέξ αβμνέξ, υπςξ ηαζ εηείκεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ οπαίενζα δζαθήιζζδ.
(3) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηαζ βεκζηυηενα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ πμο
πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ ηζξ ημπζηέξ ηακμκζζηζηέξ απμθάζεζξ πμο
εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηςκ μζηζζιχκ.
(4) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ιέηνςκ ηαζ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ πνυθδρδ
πονηαβζχκ ζε ημζκυπνδζημοξ οπαίενζμοξ πχνμοξ.
(5) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ιέηνςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηοηθμθμνία ηνμπμθυνςκ ζημοξ
πεγυδνμιμοξ, πθαηείεξ, πεγμδνυιζα ηαζ βεκζηά ζε πχνμοξ πμο δεκ πνμμνίγμκηαζ βζα
ηέημζα πνήζδ ηαζ ζηδκ εηπμιπή εμνφαςκ απυ αοηά, υπςξ ηαζ ζηδ νφειζζδ ηδξ
ηοηθμθμνίαξ ιε οπμδείλεζξ ηαζ ζήιαηα ηςκ ηνμπμκυιςκ ζημ δδιμηζηυ μδζηυ δίηηομ ηαζ
ζηα ηιήιαηα ημο εεκζημφ ηαζ επανπζαημφ δζηηφμο πμο δζένπμκηαζ ιέζα απυ ηαημζηδιέκεξ
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πενζμπέξ. Οζ ανιμδζυηδηεξ αοηέξ αζημφκηαζ, πανάθθδθα ηαζ ηαηά πενίπηςζδ, ηαζ απυ ηδκ
Δθθδκζηή Αζηοκμιία. ηακ ηαηά ηδκ άζηδζδ ημοξ επζθαιαάκμκηαζ δ Γδιμηζηή Αζηοκμιία
ηαζ δ Δθθδκζηή Αζηοκμιία ηαοηυπνμκα, ημ ζοκημκζζιυ έπεζ δ Δθθδκζηή Αζηοκμιία.
(6) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ, πμο αθμνμφκ ηα εβηαηαθεθεζιιέκα μπήιαηα, ηδ
ζήιακζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ ζηζξ μδμφξ ηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ αοηχκ πμο
εηηεθμφκ ένβα ηαζ εθέβπεζ βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ αζθάθεζαξ ηαζ οβζεζκήξ ζε ενβαζίεξ πμο
εηηεθμφκηαζ.
(7) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδ θεζημονβία παζδυημπςκ,
ηαηαζηδιάηςκ, επζπεζνήζεςκ, εεάηνςκ, ηζκδιαημβνάθςκ, ροπαβςβζηχκ ηαζ θμζπχκ
δναζηδνζμηήηςκ, βζα ηζξ μπμίεξ ανιυδζμξ βζα ηδ πμνήβδζδ, ακάηθδζδ ηαζ αθαίνεζδ
αδεζχκ ίδνοζδξ, εβηαηάζηαζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζηήζεςξ ημοξ είκαζ μ Γήιμξ. Δθέβπεζ ηδκ
ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ βζα ηδκ δπμνφπακζδ, ηδκ ημζκή δζοπία ηαζ ηδ θεζημονβία ιμοζζηήξ
ζηα ηαηαζηήιαηα ηαζ ζηα δδιυζζα ηέκηνα, αθθά ηζξ ζπεηζηέξ δζμζηδηζηέξ ηονχζεζξ.
(8) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ζημοξ μνβακςιέκμοξ απυ ημοξ Γήιμοξ
πχνμοξ πνμζςνζκήξ εβηαηάζηαζδξ ιεηαηζκμφιεκςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ.
(9) Δθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ πμο θαιαάκμκηαζ απυ ηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ βζα
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο εβηοιμκμφκ ηζκδφκμοξ βζα ηδ γςή ηαζ ηδκ πενζμοζία
ηςκ ηαημίηςκ ηαζ εζδζηυηενα απυ ηζξ επζηίκδοκεξ μζημδμιέξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ
ζπεηζηχκ ηακμκζζηζηχκ πνάλεςκ πμο ηίεεκηαζ απυ αοηέξ, αθθά ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ
δζαηάλεςκ, πμο αθμνμφκ ζημ Γεκζηυ Οζημδμιζηυ Κακμκζζιυ. Αθαζνεί ηδκ άδεζα μζημδμιήξ
βζα μθεζθυιεκεξ αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ ζημ Η.Κ.Α.
(10)

Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ιμοζείςκ, ικδιείςκ,

ζπδθαίςκ, ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ πχνςκ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ
ζπεηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ αοηχκ, πμο θαιαάκμκηαζ απυ ηζξ μζηείεξ δδιμηζηέξ ανπέξ,
(11) οιιεηέπεζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ ζπεδίςκ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ.
(12) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηα γχα ζοκηνμθζάξ.
(13) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηζξ ηάεε είδμοξ ηακμκζζηζηέξ
απμθάζεζξ πμο εηδίδμοκ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ επζαμθή ηςκ πάζδξ θφζεςξ
πνμαθεπυιεκςκ δζμζηδηζηχκ ιέηνςκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ αοηέξ ηαζ επζδίδεζ ηα πάζδξ
θφζεςξ έββναθα ημο μζηείμο Γήιμο ή άθθςκ Γδιμηζηχκ Ανπχκ εκηυξ ηςκ δζμζηδηζηχκ
μνίςκ ημο μζηείμο Γήιμο.
(14) Πνμζηαηεφεζ ηδ δδιμηζηή ηαζ ημζκμηζηή πενζμοζία.
ΔΝΟΣΖΣΑ Β : ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο,
Γηαθάλεηαο θαη Πιεξνθνξηθήο (άξζξν 7)
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Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ, Γζαθάκεζαξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ
ημο Γήιμο είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζδξ, ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ
ηςκ κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο Γήιμο ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκηαλδξ, παναημθμφεδζδξ ηαζ
αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ πενζμδζηχκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ
ηςκ Δηδζίςκ Πνμβναιιάηςκ Γνάζδξ, ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ
απυδμζδξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ηαηά ηδκ επίηεολδ ηςκ πενζμδζηχκ ζηυπςκ ημο ηαζ
ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ εζςηενζηχκ μνβακςηζηχκ
ζοζηδιάηςκ ημο Γήιμο οπυ ζοκεήηεξ δζαζθάθζζδξ ημο επζεοιδημφ επζπέδμο πμζυηδηαξ
ηςκ πανεπμιέκςκ ηάεε είδμοξ οπδνεζζχκ. Δπίζδξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ
έκηαλδξ ηςκ πμθζηζηχκ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ ζηζξ ημπζηέξ πμθζηζηέξ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ
ακάπηολδ, εβηαηάζηαζδ, θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ ημο Γήιμο,
πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εοεφκδξ εηπθήνςζδξ ημο ένβμο ημο ΚΟ..Δ. (Κμιαζηυ διείμ
Δπαθήξ) ημο Γήιμο, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζημ άνενμ 19 ημο Ν. 3882 / 2010 (ΦΔΚ Α΄166).
Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ βναθείςκ ημο Σιήιαημξ Πνμβναιιαηζζιμφ Ονβάκςζδξ,
Γζαθάκεζαξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ είκαζ μζ ελήξ:
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο
1. Αξκνδηφηεηεο κειεηψλ θαη έξεπλαο. οβηεκηνχκεζ, επελενβάγεηαζ, ηεηιδνζχκεζ ηαζ
εκδιενχκεζ ζοκεπχξ ηα βεςβναθζηά, δδιμβναθζηά, μζημκμιζηά, ημζκςκζηά ηαζ άθθα
ζημζπεία, ζοβηεκηνχκεζ ηαζ ηεηιδνζχκεζ ηδκ ακαβηαία ηεπκμβκςζία ηαζ πθδνμθυνδζδ βζα
ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ακάπηολδξ ημο Γήιμο, δζεκενβεί ένεοκεξ βζα

ηζξ

ακάβηεξ ηςκ δδιμηχκ, ζοβηεκηνχκεζ ηαζ ηεηιδνζχκεζ πνμηάζεζξ βζα επειαάζεζξ (ένβα,
εκένβεζεξ, πνμβνάιιαηα), εηπμκεί ένεοκεξ ηαζ ιεθέηεξ βζα ηδ δζάβκςζδ ηςκ ακαβηχκ
ακάπηολδξ ημο Γήιμο, ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζημπζιυηδηαξ ακαπηολζαηχκ πνμηάζεςκ ηαζ
ηδκ ζενάνπδζδ πνμηεναζμηήηςκ ένβςκ, δνάζεςκ ηαζ ιέηνςκ.
2. Αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ. Μεθεηά,
ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηδξ
πενζμπήξ ημο Γήιμο, πνμβναιιάηςκ ηαζ δνάζεςκ, πμο εκζςιαηχκμοκ ηδκ ζζυηδηα ηςκ
θφθςκ, ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζηδκ μπμία ακήηεζ μ Γήιμξ βζα ηδκ
εκανιυκζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ, ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ ανιυδζεξ
οπδνεζίεξ ηαζ ζοκηάζζεζ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ
ελαζθάθζζδ ηαζ δζανηή αεθηίςζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ. Γζενεοκά ηαζ
εκδιενχκεζ ηα υνβακα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο βζα ηζξ πζεακέξ πδβέξ
πνδιαημδυηδζδξ ηςκ ακαπηολζαηχκ πνμβναιιάηςκ ημο Γήιμο. Τπμζηδνίγεζ ηα υνβακα
δζμίηδζδξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο ηαζ ηδκ μιάδα
ένβμο πμο είκαζ δοκαηυκ κα ζοβηνμηείηαζ βζα ηδ ζφκηαλδ ημο 5εημφξ Δπζπεζνδζζαημφ
Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο. Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ δζαδζηαζζχκ έκηαλδξ ένβςκ ηαζ

[119]

δνάζεςκ ημο Γήιμο ζε πνμβνάιιαηα, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ οθμπμίδζήξ ημοξ ηαζ
ηδ ζπεηζηή εκδιένςζδ ηςκ ανιμδίςκ Ανπχκ. Τπμζηδνίγεζ ημ Γήιανπμ βζα ηδκ
παναημθμφεδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ, ζοκενβάγεηαζ ηαζ
ζοκηάζζεζ ηδκ εκδζάιεζδ ηαζ ηδκ ηεθζηή έηεεζδ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηδκ εκδεπυιεκδ
ακαεεχνδζδ ηςκ ζηυπςκ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ, εκχ δζαιμνθχκεζ ημοξ
ηαηάθθδθμοξ δείηηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ. οκηάζζεζ ζπέδζμ ημο
Δηδζίμο Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ ημο Γήιμο ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή βζα
ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ημκ απμθμβζζιυ ηςκ Δηδζίςκ Πνμβναιιάηςκ Γνάζδξ ημο
Γήιμο. Τπμζηδνίγεζ ηδκ ζφκαρδ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ πνυμδμ ηςκ πνμβναιιαηζηχκ ηαζ
άθθςκ ζοιαάζεςκ ιεηαλφ ημο Γήιμο ηαζ άθθςκ θμνέςκ. Τπμζηδνίγεζ ηζξ ζπέζεζξ
δζαδδιμηζηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοκημκίγεζ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε άθθμοξ δδιυζζμοξ
θμνείξ.
3. Αξκνδηφηεηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο. πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ
ζηυπμοξ,

ζοζηήιαηα

ηαζ

ιεευδμοξ

ιέηνδζδξ

ηδξ

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ

ηαζ

απμδμηζηυηδηαξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ.
οβηεκηνχκεζ ηαζ επελενβάγεηαζ ηα ζπεηζηά ζημζπεία ηαζ εηδίδεζ εκδιενςηζηέξ ακαθμνέξ.
Γζαηοπχκεζ ακαθοηζηά εηδζίςξ ηζξ εηεέζεζξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ.
Παναημθμοεεί ηαζ εκημπίγεζ ηζξ ηαθφηενεξ πναηηζηέξ απμηεθεζιαηζηήξ ηαζ απμδμηζηήξ
θεζημονβίαξ ηαζ πνμςεεί ηδκ εθανιμβή ημοξ ηαζ

ζε άθθεξ οπδνεζίεξ. Δζζδβείηαζ,

παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ιέηνα βζα ηδ δζανηή αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ οπδνεζζχκ. πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ εθανιμβή
ζοζηδιάηςκ δζμίηδζδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ηαζ δζαδζηαζζχκ αοημαλζμθυβδζδξ. Δζζδβείηαζ ηαζ
παναημθμοεεί

ηδκ

οθμπμίδζδ

πνμβναιιάηςκ

ιε

ζηυπμ

ηδκ

αεθηίςζδ

ηδξ

απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο Γήιμο. οκενβάγεηαζ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ
οπδνεζίεξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηαηαθθήθςκ ζοζηδιάηςκ πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ
απμθμβζζηζημφ εθέβπμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ ηαηαθθήθςκ ζοζηδιάηςκ παναημθμφεδζδξ ημο
ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηςκ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ημο ηυζημοξ ηςκ παναβμιέκςκ ηαζ
πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο. Παναημθμοεεί ηαζ εκδιενχκεζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ
ακαθμνέξ ηα υνβακα ημο Γήιμο ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ, ημο
ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηςκ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ παναβμιέκςκ ηαζ πανεπμιέκςκ
οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πμθίηεξ.
4. Αξκνδηφηεηεο πνηφηεηαο θαη νξγάλσζεο. Μενζικά βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηήνδζδ
ζοζηδιάηςκ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηςκ θεζημονβζχκ ημο Γήιμο, δζαζθάθζζδξ ηδξ
δζαπεζνζζηζηήξ επάνηεζαξ ημο Γήιμο. Μενζικά βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ εβηεηνζιέκςκ
πνμβναιιάηςκ ένβςκ ηαζ δνάζεςκ αεθηίςζδξ ηδξ μνβάκςζδξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ
Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ. Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ εζςηενζηχκ Κακμκζζιχκ ημο
Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ ημο Πνμζχπςκ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ
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παναημθμοεεί ηδκ ηήνδζδ, εκχ ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ ηοπυκ επζηαζνμπμζήζεζξ ηδξ
μνβακςηζηήξ δμιήξ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ονβακζζιμφ Δζςηενζηήξ
Τπδνεζίαξ ημο Γήιμο. Μενζικά βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηαίςκ εέζεςκ ενβαζίαξ
ηαζ ημο ανζειμφ ημο πνμζςπζημφ ακά εέζδ ενβαζίαξ ηαζ μνβακςηζηή ιμκάδα ημο Γήιμο.
Παναημθμοεεί ηδκ ηαθή εθανιμβή ηςκ εβηεηνζιέκςκ εζςηενζηχκ μνβακςηζηχκ
ζοζηδιάηςκ, δζαδζηαζζχκ ηαζ ηακμκζζιχκ ηαζ εκδιενχκεζ επί ηςκ ζπεηζηχκ απμηθίζεςκ.
Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ επί ηδξ ζφζηαζδξ, ηνμπμπμίδζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ή ηαηάνβδζδξ
ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο Γήιμο.
(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη Γηαθάλεηαο
1. Αξκνδηφηεηεο ζηξαηεγηθήο θαη κειεηψλ ΣΠΔ. Γζαιμνθχκεζ ηαζ
ζηναηδβζηή ημο Γήιμο

εζζδβείηαζ ηδ

ζε υηζ αθμνά ηδκ ακάπηολδ, επέηηαζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ

ζοζηδιάηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ηαζ ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ
Γζαηοαένκδζδξ. οβηεκηνχκεζ ζημζπεία, πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ
εζζδβείηαζ βζα ηδ ιεεμδμθμβία ηαζ ηα ακαβηαία ένβα ακάπηολδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ
ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ, υπςξ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ιδπακζζιχκ επζπεζνδζζαηήξ οπμζηήνζλδξ ηςκ
ζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ πνδζηχκ ηςκ εθανιμβχκ. Μενζικά βζα ηδκ ιεθέηδ, ακάπηολδ ηαζ
εβηαηάζηαζδ ηαζ πνμδζαβνάθεζ ηα κέα ζοζηήιαηα ή ηζξ κέεξ θεζημονβίεξ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ.
2. Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ

ΣΠΔ. πεδζάγεζ, εβηαεζζηά ηαζ πανέπεζ

οπδνεζίεξ ζοκεπμφξ ζοκηήνδζδξ δζηηοαηχκ ηυπςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ. Παναημθμοεεί ηδκ
πμζυηδηα ηςκ ηδνμφιεκςκ δεδμιέκςκ. Γζαπεζνίγεηαζ ηαζ ζοκηδνεί ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηζξ
αάζεζξ δεδμιέκςκ πμο ζπεδζάγεζ ηαζ εβηαεζζηά μ Γήιμξ, δζαπεζνίγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ
ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ ακάηηδζδξ δεδμιέκςκ βζα ηα ζοζηήιαηα ΣΠΔ, ιενζικά βζα ηδκ
αλζμπμίδζδ ηνίηςκ βζα ηδκ επελενβαζία δεδμιέκςκ, εηπαζδεφεζ ημοξ πνήζηεξ ηςκ
ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ ημο Γήιμο, βζα ηδκ πανμπή ηάεε είδμοξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ημοξ
πνήζηεξ ηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ ακαθμνχκ επζηεθζηήξ πθδνμθυνδζδξ ιε
ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ηδνμφιεκςκ ζημζπείςκ. Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ααειχκ
αζθαθείαξ ηδξ πνυζααζδξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ηδνμφκηαζ ζηα ζοζηήιαηα ημο Γήιμο,
χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ειπζζηεοηζηυηδηά ημοξ. Δλαζθαθίγεζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ
δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πνδζηζηυηδηαξ ηςκ ζζημζεθίδςκ ηαζ ηςκ αάζεςκ
δεδμιέκςκ ημο Γήιμο.
3. Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο εμνπιηζκνχ

ΣΠΔ. Πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ

δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ ζε ελμπθζζιυ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ, ηζξ απαζηήζεζξ ημο
ελμπθζζιμφ αοημφ ζε ακααάειζζδ ηαζ εζζδβείηαζ ηα ακαβηαία πνμβνάιιαηα πνμιήεεζαξ
ηαζ εβηαηάζηαζδξ ημο ακαβηαίμο ελμπθζζιμφ. Μενζικά βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ
παναθααήξ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ακαβηαίμο ελμπθζζιμφ ΣΠΔ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ άνηζα
θεζημονβία ημο δζηηφμο

ηςκ ηεκηνζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδκ
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απμηαηάζηαζδ αθααχκ ημο ελμπθζζιμφ ΣΠΔ ημο Γήιμο. Δζζδβείηαζ βζα ηδκ εέζπζζδ
ηακυκςκ αζθαθμφξ πνήζδξ ημο δζηηφμο ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΣΠΔ ηαζ παναημθμοεεί ηαζ
εθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ αοηχκ. Τπμζηδνίγεζ ηδκ εηπθήνςζδ ημο ένβμο ημο
ΚΟ..Δ. ( Κμιαζηυ διείμ Δπαθήξ) ημο Γήιμο.
(γ) Αξκνδηφηεηεο Γηαθάλεηαο
πεδζάγεζ, εκδιενχκεζ ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηάεε
είδμοξ δζαδζηαζίαξ ηαζ εκένβεζαξ δζαζθάθζζδξ ηδξ δζαθάκεζαξ ζηζξ ζπέζεζξ ημο δήιμο πνμξ
ηνίημοξ, ιε ηδ πνήζδ ηάεε πνυζθμνμο ιέζμο ηαζ ηονίςξ ηςκ ηαηάθθδθςκ ηεπκμθμβζχκ
ΣΠΔ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γναθείμ ΣΠΔ ημο Γήιμο. Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ
έβηαζνδξ πνυζααζδξ απυ ηάεε εκδζαθενυιεκμ ηνίημ ζε πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ζπέζδ
ηδκ εηηέθεζδ ένβςκ ηαζ ηδκ πνμιήεεζα οθζηχκ ηαζ οπδνεζζχκ, αθθά ηαζ βζα ηδκ εθανιμβή
ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ. Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ δδιμηχκ ηαζ
ηάεε ηνίημο ζε πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ δμιή, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηζξ
ανιμδζυηδηεξ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ημοξ ηακμκζζιμφξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ
ηζξ πνμτπμεέζεζξ πανμπήξ απυ ημ Γήιμ. Μενζικά βζα ηδκ έβηαζνδ πθδνμθυνδζδ ηςκ
δδιμηχκ βζα ηάεε είδμοξ πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ

πμο ζπεδζάγεζ μ Γήιμξ ηαζ

απεοεφκμκηαζ ζημοξ δδιυηεξ ηαζ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ίζδξ πνυζααζδξ ηςκ
δδιμηχκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ. Τπμδέπεηαζ οπμδείλεζξ, πνμηάζεζξ ηαζ πανάπμκα
ηςκ δδιμηχκ ηαζ ημοξ εκδιενχκεζ βζα ηα δζηαζχιαηα ημοξ ηαζ ηζξ απαζημφιεκεξ εκένβεζεξ
πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμεέζεχκ ημοξ. Μενζικά επίζδξ βζα ημκ
εθμδζαζιυ ημοξ ιε ηα απαναίηδηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία ηαζ έκηοπα, υπςξ ηαζ βζα ηδκ
πθδνμθυνδζδ ηςκ δδιμηχκ ζπεηζηά ιε
πνμβναιιάηςκ ηαζ

ηδκ εηπθήνςζδ ζηυπςκ, μθμηθήνςζδ

ένβςκ πμο ακαθαιαάκεζ ηαζ πνμςεεί μ Γήιμξ. πεδζάγεζ εζδζηά

πνμβνάιιαηα πθδνμθυνδζδξ ηςκ δδιμηχκ επί ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Γήιμο ηαζ
ιενζικά βζα ηδκ πναβιαημπμίδζή ημοξ, εκχ ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ
έηδμζδ ηαζ δζαηίκδζδ, ζε έκηοπδ ηαζ δθεηηνμκζηή ιμνθή Υάνηαξ Γζηαζςιάηςκ ηαζ
Τπμπνεχζεςκ, Οδδβμφ ημο Γδιυηδ βζα ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο,
Κακμκζζιμφ πθδνμθυνδζδξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ Κακμκζζιμφ Γζααμφθεοζδξ. Μενζικά βζα ηδκ
ηήνδζδ ιδηνχμο πμθζηχκ ηαζ βζα ηδκ εθανιμβή δζαδζηαζζχκ δζααμφθεοζδξ βζα απμθάζεζξ
ηαζ γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ημ Γήιμ. Σέθμξ, θεζημονβεί ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ επζημζκςκίαξ
πμθζηχκ ιε ημ Γήιμ.
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Άξζξν 8)
Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ
ακάπηολδ ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ, ηδξ γςζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ αθζείαξ ζηδκ πενζμπή
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ημο Γήιμο,
ενβαζίαξ

ηδκ οπμζηήνζλδ ημο αβνμηζημφ ηυζιμο βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ιεευδςκ

ηαζ

ηδκ

ηαθφηενδ

μνβάκςζδ

ηςκ

αβνμηζηχκ

εηιεηαθθεφζεςκ,

ηδκ

παναημθμφεδζδ, αδεζμδυηδζδ ηαζ επμπηεία ηςκ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ
πενζμπή ημο Γήιμο, ηδκ πνμζηαζία ημο ηαηακαθςηή, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ
ηαζ ηδκ εθανιμβή εκενβεζχκ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ημο
Σιήιαημξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ημο, ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ
Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ Απμθάζεςκ ηαζ έπμοκ ςξ ελήξ:
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αγξνηηθήο Παξαγσγήο
1. Αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο: Δνεοκά ηαζ ιεθεηά ηάεε εέια
βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ βεςνβίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο βεςνβζημφ πθδεοζιμφ ζηζξ
εζηίεξ ημο, υπςξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ, πνμζηαζία, εηηίιδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ θοηζηήξ
παναβςβήξ.

Πνμςεεί

πνμβνάιιαηα

εβηαηάζηαζδξ

κέςκ

αβνμηχκ.

Δηηζιά

ηαζ

παναημθμοεεί ηδ βεςνβζηή παναβςβή, ηζξ ηζιέξ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ πμνεία ηςκ
αβμνχκ ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Σεπκζηή οπδνεζία βζα ηδ ιεθέηδ
ηαζ εηηέθεζδ ζπεηζηχκ ένβςκ ηεπκζηήξ οπμδμιήξ, ημπζηήξ ζδιαζίαξ. Αζηεί επμπηεία επί
ηςκ Σμπζηχκ Ονβακζζιχκ Δββείςκ Βεθηζχζεςκ (Σ.Ο.Δ.Β.), ηςκ Πνμζςνζκχκ Γζμζημοζχκ
Δπζηνμπχκ (Π.Γ.Δ.) ηαζ ηςκ Σμπζηχκ Δπζηνμπχκ Άνδεοζδξ (Σ.Δ.Α.) ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. οκενβάγεηαζ ιε ζδνφιαηα ένεοκαξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ
εκδιενχκεζ ημκ αβνμηζηυ πθδεοζιυ επί πμζηίθςκ εειάηςκ. Μενζικά βζα ηδκ ηαθφηενδ
μνβάκςζδ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ζημ πθαίζζμ ζπεδίςκ αεθηίςζδξ. Δζζδβείηαζ
βζα ηδκ πμνήβδζδ, ακακέςζδ, ακάηθδζδ ή ιεηααίααζδ αδεζχκ θεζημονβίαξ ηαηαζηδιάηςκ
θζακζηήξ πχθδζδξ αβνμηζηχκ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ.Μενζικά βζα ηδ ζφζηαζδ ηαζ ηδκ
εφνοειδ θεζημονβία ημο Γναθείμο Γεςνβζηήξ Ακάπηολδξ ημο Γήιμο.
Δζδζηυηενα ημ Γναθείμ Γεςνβζηήξ Ακάπηολδξ ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ αβνυηεξ ηαζ ηζξ
ζοκεηαζνζζηζηέξ μνβακχζεζξ ημοξ, πανέπεζ ηεπκζηή αμήεεζα βζα ηδκ εθανιμβή αεθηζςιέκςκ
ιεευδςκ ενβαζίαξ, ιενζικά βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ηδκ εκ
βέκεζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζηα δζάθμνα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ,
δζεκενβεί επζηυπζμοξ εθέβπμοξ, ιε ζημπυ ηδκ οθμπμίδζδ ημζκμηζηχκ πνμβναιιάηςκ,
ιενζικά βζα ηδκ πμνήβδζδ αεααζχζεςκ ηαζ εκδιενχκεζ ημ Σιήια Σμπζηήξ Οζημκμιζηήξ
Ακάπηολδξ βζα ηα γδηήιαηα ηδξ πενζμπήξ πμο αθμνμφκ ημκ αβνμηζηυ ηυζιμ ηαζ θαιαάκεζ
ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πνυηοπα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ.
2. Αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δσηθήο παξαγσγήο: Δνεοκά ηαζ ιεθεηά ηάεε εέια βζα
ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο ηηδκμηνμθζημφ πθδεοζιμφ
ζηζξ εζηίεξ ημο ηαζ ηδκ ακάπηολδ, πνμζηαζία, εηηίιδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ γςζηήξ
παναβςβήξ. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Σεπκζηή οπδνεζία βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ
ζπεηζηχκ ένβςκ.Μενζικά βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ αμζημηυπςκ.οκενβάγεηαζ ιε ζδνφιαηα
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ένεοκαξ ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ παναβςβήξ, εκδιενχκεζ ημκ αβνμηζηυ πθδεοζιυ ηαζ ιενζικά
βζα ηδκ εονφηενδ δζάδμζδ ζημκ αβνμηζηυ ηυζιμ, ιέζς εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ,
βκχζεςκ βζα ηδκ εθανιμβή αεθηζςιέκςκ ιεευδςκ ηηδκμηνμθζηήξ παναβςβήξ.Μενζικά
βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ ημκ έθεβπμ ημο ζοζηήιαημξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ημο
γςζημφ ηεθαθαίμο ημο Γήιμο, υπςξ ηαζ ηζα ηα αδέζπμηα γχα (πενζζοθθμβή, δδιζμονβία
ηαζ θεζημονβία ηαηαθοβίςκ ηθπ). Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ θεζημονβίαξ
ηαηαζηδιάηςκ ηαζ

εβηαηαζηάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ειπυνζμ ή ηδκ αλζμπμίδζδ

γχςκ, υπςξ ηαζ βζα ηδ πμνήβδζδ, ακακέςζδ, ακάηθδζδ ή ιεηααίααζδ αδεζχκ θεζημονβίαξ
ηαηαζηδιάηςκ θζακζηήξ πχθδζδξ ηηδκζαηνζηχκ θανιαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ. Δθανιυγεζ,
μνβακχκεζ ηαζ επμπηεφεζ ηδκ ηεπκδηή ζπενιαηέβποζδ ηαζ ημκ ζοβπνμκζζιυ ημο μίζηνμο
ηςκ γχςκ. Γκςιαηεφεζ βζα ηδκ οβεζμκμιζηή ηαηαθθδθυηδηα ηςκ γχςκ, υηακ πνυηεζηαζ βζα
πθακυδζα έηεεζδ γχςκ. Δζζδβείηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ άδεζαξ βζα ηδ θεζημονβία ηηδκζαηνζημφ
βναθείμο βζα ηα παναβςβζηά γχα, εζδζηήξ άδεζαξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ θανιαηεοηζηχκ
ηηδκζαηνζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ αδεζχκ θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκ ηηδκζαηνείςκ ηαζ ηηδκζαηνζηχκ
ηθζκζηχκ ηα μπμία ηαζ επμπηεφεζ.

Δθανιυγεζ πνμβνάιιαηα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ

θμζιςδχκ ηαζ παναζζηζηχκ κμζδιάηςκ γχςκ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία Γδι.
Τβείαξ βζα ηα κμζήιαηα πμο ιεηαδίδμκηαζ ηαζ ζημκ άκενςπμ. Δπζαάθθεζ

ή αίνεζ

οβεζμκμιζηά ιέηνα, θυβς ειθάκζζδξ αανζάξ επζγςμηίαξ βζα ηδκ έηδμζδ πζζημπμζδηζηχκ
πνμξ ιεηαθμνά γχςκ.
3.Αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνκέα Αιηείαο: Γζεκενβεί υθεξ ηζξ ηαηάθθδθεξ
δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ άζηδζδ επμπηείαξ ηαζ εθέβπμο ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ ζηδκ
πενζμπή δζηαζμδμζίαξ ημο Γήιμο.Δνεοκά ηαζ ιεθεηά ηάεε εέια βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ
αθζείαξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο αθζεοηζημφ πθδεοζιμφ ζηζξ εζηίεξ ημο. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ
Σεπκζηή οπδνεζία βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ζπεηζηχκ ένβςκ. Γκςιμδμηεί βζα ηδκ
παναπχνδζδ, ιίζεςζδ ηαζ ακαιίζεςζδ οδάηζκςκ εηηάζεςκ βζα ηδκ ίδνοζδ, επέηηαζδ ηαζ
ιεηεβηαηάζηαζδ ιμκάδςκ οδαημηαθθζένβεζαξ εκηαηζηήξ ή διζεκηαηζηήξ ιμνθήξ ηςκ
ζπεομηνυθςκ οδάηςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ άδεζαξ ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ.
οβηεκηνχκεζ ηαζ ηδνεί ζημζπεία ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ ηδξ αθζείαξ. Καηανηίγεζ ιεθέηεξ
ηαζ ζοκηάζζεζ εηθασηεοιέκα έκηοπα πμο αθμνμφκ δναζηδνζυηδηεξ, οδαημηαθθζενβεζχκ ηαζ
πνμζηαζίαξ ηςκ οδάηζκςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ δζμνβακχκεζ εκδιενςηζηέξ ζοκακηήζεζξ.
Δζζδβείηαζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ νφειζζδ γδηδιάηςκ ημο ημιέα ηδξ
αθζείαξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.
Δζζδβείηαζ ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο,
ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.
Ακηζιεηςπίγεζ εέιαηα ηαζ εζζδβείηαζ ιέηνα πμο αθμνμφκ ηδ δζαηίκδζδ, ιεηαπμίδζδ,
ηοπμπμίδζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ ειπμνία ηςκ αθζεοηζηχκ πνμσυκηςκ ζε ζοκενβαζία ιε
ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ θμνείξ.
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(β)

Αξκνδηφηεηεο

Γξαθείνπ

Αδεηνδνηήζεσλ

θαη

Ρχζκηζεο

Δκπνξηθψλ

Γξαζηεξηνηήησλ
1. Αξκνδηφηεηεο ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ ηδ
νφειζζδ εειάηςκ ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ημ
πενζαάθθμκ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ, ζε ζεζνά εειάηςκ, υπςξ:
Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ υνςκ θεζημονβίαξ ηςκ οπαίενζςκ ειπμνζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ ή βζα ηδκ πνμζςνζκή δζαιμκή ιεηαηζκμοιέκςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ.
Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμδζαβναθχκ ηαζ ηςκ υνςκ ηδξ οπαίενζαξ δζαθήιζζδξ. Σμκ
πνμζδζμνζζιυ ηςκ εζδζηυηενςκ υνςκ ηαζ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ίδνοζδ ηαζ εβηαηάζηαζδ
ηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ, ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ ςνχκ θεζημονβίαξ ιμοζζηήξ ζε
ηαηαζηήιαηα, ηςκ ςνχκ έκανλδξ ηαζ θήλδξ ηδξ ενβαζίαξ ηςκ καοηενβαηχκ ηαζ ηςκ
ανηενβαηχκ,

ηςκ πνμκζηχκ μνίςκ θεζημονβίαξ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ, ηδκ

έβηνζζδ ηδξ θεζημονβίαξ Κονζαηάηζηςκ Αβμνχκ, ηδκ έηδμζδ απμθάζεςκ βζα ηδκ ίδνοζδ,
ηδ δζάθοζδ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ημο ηνυπμο ηδξ εκ βέκεζ θεζημονβίαξ Λασηχκ Αβμνχκ, ηδκ
ζοβηνυηδζδ Δπζηνμπχκ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ πςθδηχκ, παναβςβχκ ηαζ επαββεθιαηζχκ
ηςκ θασηχκ αβμνχκ, ηδκ εθανιμβή ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ βζα ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ
εηιεηάθθεοζδξ πενζπηένςκ ηαζ ηδ θήρδ απυθαζδξ ζπεηζηά ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ςνχκ
θεζημονβίαξ ηςκ θανιαηείςκ ηαζ θανιαηαπμεδηχκ, υπςξ ηαζ ημκ εκζαφζζμ ηαεμνζζιυ ημο
ανζειμφ ηςκ θανιαηείςκ πμο δζδιενεφμοκ ηαζ δζακοηηενεφμοκ.
Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ απμθάζεςκ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηα
πνμδβμφιεκα εέιαηα ηαζ εζζδβείηαζ ηδ θήρδ ιέηνςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.
Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ηα γχα ζοκηνμθζάξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ
ηςκ

δζαηάλεςκ

ηδξ

ημονζζηζηήξ

κμιμεεζίαξ

απυ

ηζξ

επζπεζνήζεζξ

ημονζζηζημφ

εκδζαθένμκημξ ηαηά ηζξ εζδζηυηενεξ πνμαθέρεζξ ημο κυιμο.
2. Αξκνδηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Μενζικά βζα ηδκ πνμζηαζία ημο
ηαηακαθςηή ιε ηδ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ιδπακζζιχκ εκδιένςζήξ ημο Δζζδβείηαζ βζα
ηδ ζφζηαζδ ηδξ επζηνμπήξ θζθζημφ δζαηακμκζζιμφ βζα ηδκ ελχδζηδ επίθοζδ ηςκ
δζαθμνχκ ακάιεζα ζε πνμιδεεοηέξ ηαζ ζε ηαηακαθςηέξ ή εκχζεζξ ηαηακαθςηχκ, ηδνεί
ανπεία ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ μζηείαξ επζηνμπήξ ηαεχξ ηαζ ιδηνχμ ηαηακαθςηχκ.
3. Αξκνδηφηεηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ εκπνξηθψλ θαη γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Δζζδβείηαζ ηδκ πμνήβδζδ αδεζχκ βζα ηδκ άζηδζδ ειπμνζηχκ ηαζ
βεκζηχκ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, πμο αθμνμφκ ζδίςξ: παναβςβμφξ πμο
δζαεέημοκ ηα αβνμηζηά ημοξ πνμσυκηα ημοξ ζε θασηέξ αβμνέξ, ηαηαζηήιαηα ηαζ
επζπεζνήζεζξ οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ, εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ηζκδιαημβνάθςκ,
εεάηνςκ ηαζ πανειθενχκ επζπεζνήζεςκ , παζδμηυπςκ, ηαζ δζαθυνςκ ροπαβςβζηχκ

[125]

δναζηδνζμηήηςκ (θμφκα πάνη, ηζίνημ, πίζηεξ αοημηζκδηζδίςκ, ιμοζζηχκ ζοκαοθζχκ ηαζ
άθθςκ ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ, ηεπκζηά ροπαβςβζηά παίβκζα ηαζ ηδκ πανμπή
οπδνεζζχκ δζαδζηηφμο, ηδ θεζημονβία ιμοζζηχκ μνβάκςκ, ηδκ άζηδζδ οπαίενζμο ζηάζζιμο
ειπμνίμο, ειπμνμπακδβφνεςκ ηαζ οπαίενζςκ πνζζημοβεκκζάηζηςκ αβμνχκ, ηα γςήθαηα
μπήιαηα, ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ πνήζδ ημο μζηήιαημξ βζα ηδκ άζηδζδ δναζηδνζυηδηαξ απυ
εηδζδυιεκα πνυζςπα, ηδ δζεκένβεζα δζαθήιζζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ παναπχνδζδ πχνςκ βζα
ηδκ πνμαμθή δναζηδνζμηήηςκ ζε κμιζηά πνυζςπα πμο επζδζχημοκ ημζκςθεθείξ
ζημπμφξ, ηδ θεζημονβία ηαηαζηδιάηςκ εηιίζεςζδξ ιμημπμδδθάηςκ, ηδκ ίδνοζδ
οπεναβμνχκ θζακζημφ ειπμνίμο, ηδκ

άζηδζδ οπαίενζμο πθακυδζμο ειπμνίμο, ηδ

ζοιιεημπή ζε Κονζαηάηζηεξ Αβμνέξ, ηδκ άζηδζδ επαββέθιαημξ ημονέα, ημιιςηή, η.θπ.,
ηδ θεζημονβία εηεέζεςκ αζαθίμο, ηδκ μνβάκςζδ εηεέζεςκ (εηηυξ ηςκ Γζεεκχκ) ηαζ ηδκ
ηαηαθθδθυηδηα εηεεζζαηχκ πχνςκ ζηεβαζιέκςκ ιυκζια ή πνμζςνζκά ή οπαίενζςκ ή
ιζηηχκ.
Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ οπυ ηζξ μπμίεξ πμνδβμφκηαζ
μζ ακςηένς άδεζεξ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ θήρδ ιέηνςκ, εθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ
πενί οπαίενζαξ δζαθήιζζδξ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ επζαμθή ηςκ πνμαθεπυιεκςκ πνμζηίιςκ, ιε
ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ υνμοξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. Πανέπεζ
βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηo Σιήια Σμπζηήξ Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ηα Γναθεία
ημο
(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Απαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ
1. Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Απαζρφιεζεο. πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηδκ εθανιμβή ηαζ
εθανιυγεζ ή ζοιιεηέπεζ ζε ημπζηά πνμβνάιιαηα δνάζδξ ηαζ ημπζηέξ πνςημαμοθίεξ βζα
ηδκ πνμχεδζδ ηαζ δζεφνοκζδ ηδξ απαζπυθδζδξ. Μενζικά βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ
επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε ημ Γναθείμ
Παζδείαξ, Γζα Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Πμθζηζζιμφ ημο Σιήιαημξ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ,
Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ ηαζ ιε ηδ Γζεφεοκζδ Γζα Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Απαζπυθδζδξ ηδξ
ακηίζημζπδξ Πενζθένεζαξ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ζπεηζηέξ πνμβναιιαηζηέξ επζθμβέξ.
Μενζικά βζα ηδκ απμννυθδζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο ιε ηδκ
ακάπηολδ ζοιαμοθεοηζηχκ δνάζεςκ πνμξ ημοξ ακένβμοξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ίζςκ
εοηαζνζχκ πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία
ιδπακζζιχκ εκδιένςζδξ ηςκ ακένβςκ.
2. Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Σνπξηζκνχ. Σδνεί ιδηνχα ηαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ
οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ημο ημονζζιμφ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο. πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ
πνμβνάιιαηα ζπεηζηχκ δνάζεςκ πανέιααζδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ζηδκ
πενζμπή ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηςκ πανεπμιέκςκ ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, ζε ζοκενβαζία
ιε ημοξ ζπεηζημφξ επαββεθιαηζημφξ θμνείξ ηδξ πενζμπήξ εκχ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή
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ηςκ πνμβναιιάηςκ αοηχκ, υπςξ ηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ
πνμβναιιάηςκ ημονζζηζηήξ πνμαμθήξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο. Σέθμξ, ιενζικά βζα ηδκ
εθανιμβή ιδπακζζιχκ εκδιένςζδξ / πθδνμθυνδζδξ ηςκ επζζηεπηχκ ηδξ πενζμπήξ.
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Πξνζηαζίαο θαη
Πξναγσγήο Γεκφζηαο Τγείαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ (Άξζξν
9):
Σμ Αοημηεθέξ Σιήια Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, Πνμζηαζίαξ ηαζ Πνμαβςβήξ Γδιυζζαξ
Τβεζαξ, Παζδείαξ, Γζα Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Πμθζηζζιμφ είκαζ ανιυδζμ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ
ηδκ εθανιμβή ηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ, ηςκ πμθζηζηχκ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ ηαεχξ ηαζ βζα
ηδκ πνμζηαζία ηαζ πνμαβςβή ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, ιε ηδ θήρδ
ηςκ ηαηαθθήθςκ ιέηνςκ ηαζ ηδ νφειζζδ ηςκ ζπεηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. οβπνυκςξ ημ
Σιήια είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ νφειζζδ γδηδιάηςκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ Γζα Βίμο Μάεδζδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημ
ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ Πμθζηζζιμφ, Αεθδηζζιμφ ηαζ Νέαξ Γεκζάξ. Οζ
ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ είκαζ μζ ελήξ:
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο
Γεκφζηαο Τγείαο
1)

Αξκνδηφηεηεο ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ

Πνιηηηθψλ. Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ
εθανιμβή ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ ή ζοιιεηέπεζ ζε δνάζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ
οπμζηήνζλδ ηαζ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ ανεθζηήξ ηαζ παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ ηδξ ηνίηδξ
δθζηίαξ, πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ βζα ηδκ έκηαλδ εοπαεχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ζηδκ
ημζκςκζηή, μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζζηζηή γςή ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ. Γζελάβεζ ημζκςκζηέξ
ένεοκεξ, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ πμο
αθμνμφκ ζηδκ ημζκςκζηή θνμκηίδα ηδξ μζημβέκεζαξ, ημο παζδζμφ, ηςκ εθήαςκ, ηςκ
δθζηζςιέκςκ, ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία ηαεχξ ηαζ εοπαεχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ.
πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ ή ζοιιεηέπεζ ζε
δνάζεζξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ θνμκηίδα ηδξ οβείαξ ηςκ δδιμηχκ ιε ηδκ
ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδκ

πανμπή οπδνεζζχκ οβείαξ ηαζ ηδκ

πνμαβςβή ηδξ ροπζηήξ οβείαξ (ιε ηδ δδιζμονβία δδιμηζηχκ ηαζ ημζκμηζηχκ ζαηνείςκ,
ηέκηνςκ αβςβήξ οβείαξ, ηέκηνςκ οπμζηήνζλδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ αηυιςκ ιε ακαπδνία,
ηέκηνςκ ροπζηήξ οβείαξ,

ηέκηνςκ ζοιαμοθεοηζηήξ ζηήνζλδξ ηςκ

εοιάηςκ ηδξ

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ αίαξ ηαηά ζοκμζημφκηςκ πνμζχπςκ ηαζ ηέκηνςκ πνυθδρδξ
ηαηά ελανηδζζμβυκςκ μοζζχκ. πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή
πνμβναιιάηςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ παναααηζηυηδηαξ
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ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, ιε ηδ δδιζμονβία Σμπζηχκ οιαμοθίςκ Πνυθδρδξ
Παναααηζηυηδηαξ. Μενζικά βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ακάπηολδ ημο εεεθμκηζζιμφ ηαζ ηδξ
ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ ιε ηδ δδιζμονβία ημπζηχκ δζηηφςκ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ,
εεεθμκηζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ μιάδςκ εεεθμκηχκ. οκημκίγεζ, παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί
ηδκ άζηδζδ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. Ονβακχκεζ, παναημθμοεεί ηαζ
αλζμθμβεί ηδ δζηηφςζδ ημπζηχκ θμνέςκ Κμζκςκζηήξ Φνμκηίδαξ
2.Αξκνδηφηεηεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ. Υμνδβεί άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ
δδιμηζηχκ ηαζ ζδζςηζηχκ παζδζηχκ ή ανεθμκδπζαηχκ ζηαειχκ. Αζηεί έθεβπμ ηαζ επμπηεία
ζηα ζδνφιαηα παζδζηήξ πνμζηαζίαξ ζδζςηζημφ δζηαίμο ηαζ εοεφκεηαζ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ
παζδζηχκ ελμπχκ. Υμνδβεί άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζδνοιάηςκ παζδζηήξ πνυκμζαξ ζε
ζδζχηεξ, ηαεχξ ηαζ ζε ζοθθυβμοξ ή ζςιαηεία πμο επζδζχημοκ θζθακενςπζημφξ ζημπμφξ,
επί ηςκ μπμίςκ αζηεί επμπηεία ηαζ έθεβπμ. Μενζικά βζα ημκ δζμνζζιυ ηςκ ιεθχκ
δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηαζ

επμπηεφεζ ηαζ νοειίγεζ εέιαηα θεζημονβίαξ ζδνοιάηςκ

πνμζηαζίαξ ηαζ αβςβήξ μζημβέκεζαξ ημο παζδζμφ. Υμνδβεί άδεζα ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ
ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ πενίεαθρδξ δθζηζςιέκςκ ή αηυιςκ, πμο πάζπμοκ ακίαηα απυ
ηζκδηζηή ακαπδνία. Μενζικά βζα ημκ μνζζιυ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηςκ
Σαιείςκ Πνυκμζαξ ηαζ Πνμζηαζίαξ Πμθοηέηκςκ, υηακ δ έδνα ηςκ Σαιείςκ είκαζ ζημ Γήιμ.
3.

Αξκνδηφηεηεο

εθαξκνγήο

θνηλσληθψλ

πνιηηηθψλ.

Τθμπμζεί

δνάζεζξ

ηαζ

πνμβνάιιαηα ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηζξ δνάζεζξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα
ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ πμο οθμπμζμφκηαζ απυ ηα Νμιζηά πνυζςπα ημο Γήιμο. Δκδεζηηζηά :
Γζεκενβεί ημζκςκζηέξ ένεοκεξ βζα ηδ πμνήβδζδ ηςκ επζδμιάηςκ πνυκμζαξ.

Αζηεί

ημζκςκζηή ενβαζία ιε άημια, μζημβέκεζεξ ηαζ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Λεζημονβεί ιμκάδεξ
ζοιαμοθεοηζηήξ, ροπμθμβζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ. οκενβάγεηαζ ιε ηα ζπμθεία
ηδξ πενζμπήξ βζα εκδιένςζδ ζε ημζκςκζηά εέιαηα (AIDS, κανηςηζηά ηθπ) ηαζ ζε
ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοθθυβμοξ βμκέςκ δζμνβακχκεζ πμθέξ Γμκέςκ. Τθμπμζεί
πνμβνάιιαηα

πνυθδρδξ

ηαζ

ακηζιεηχπζζδξ

ροπμημζκςκζηχκ

ηαζ

μζημκμιζηχκ

πνμαθδιάηςκ (πνμζθφβςκ, ιεηακαζηχκ, παθζκκμζημφκηςκ, θοθαηζζιέκςκ, οπενδθίηςκ
η.θ.π.,

δνάζεζξ πνμζηαζίαξ πενζεαθπμιέκςκ ζε ζδνφιαηα ηθεζζηήξ πενίεαθρδξ ηαζ

πνμζηαζίαξ ιμκμβμκεσηχκ μζημβεκεζχκ
4. Αξκνδηφηεηεο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Μενζικά βζα
ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ Κμζκςκζηήξ Πνυκμζαξ πμο ζημπεφμοκ ζηδ ζηήνζλδ αζηέβςκ
ηαζ μζημκμιζηά αδοκάηςκ πμθζηχκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο
δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ιενζικά βζα ηδκ πανμπή μζημκμιζηήξ
εκίζποζδξ ηςκ αοημζηεβαγμιέκςκ, βζα ηδ ζπεηζηή ιίζεςζδ αηζκήηςκ, ηδ νφειζζδ
δζαθυνςκ εειάηςκ ημζκςκζηήξ ηαημζηίαξ ηαζ ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ βζα πανααάζεζξ ηδξ
μζηείαξ κμιμεεζίαξ. Δπίζδξ, εηδίδεζ πζζημπμζδηζηά μζημκμιζηήξ αδοκαιίαξ,
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ιενζικά βζα ηδκ ηαηααμθή επζδμιάηςκ ζε άημια δζηαζμφιεκα πανμπήξ ημζκςκζηήξ
πνμζηαζίαξ, εζζδβείηαζ ηδκ δςνεάκ παναπχνδζδ ηδξ πνήζδξ μζηδιάηςκ έκεηα απμνίαξ ή
βζα άθθμοξ ζμαανμφξ θυβμοξ, πνμααίκεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ δζηαζμφπςκ ζηεβαζηζηήξ
ζοκδνμιήξ, εζζδβείηαζ ηδκ έηδμζδ απμθάζεςκ πανμπήξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ. Υμνδβεί
ηάνηεξ ακαπδνίαξ έπεζηα απυ βκςιάηεοζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Πζζημπμίδζδξ Ακαπδνίαξ.
Δπζιεθείηαζ ηςκ εειάηςκ πμο αθμνμφκ αζθαθζζιέκμοξ ημο ΟΓΑ ηαζ πανέπεζ
βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημ Σιήια Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, Παζδείαξ ηαζ
Πμθζηζζιμφ ηαζ ηα Γναθεία ημο
5.

Αξκνδηφηεηεο Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο
πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ

δδιυζζαξ οβείαξ. ημ πθαίζζμ, ιενζικά βζα ημκ οβεζμκμιζηυ έθεβπμ ηςκ δδιμηζηχκ
δελαιεκχκ κενμφ, ηςκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ, βζα ημκ έθεβπμ ηδξ δπμνφπακζδξ,
ηδξ ημζκήξ δζοπίαξ ηαζ ηδξ εηπμιπήξ νφπςκ, εμνφαςκ ηαζ άθθςκ επζαανφκζεςκ ημο
πενζαάθθμκημξ απυ ηνμπμθυνα. Υμνδβεί αζαθζάνζα οβείαξ ζημοξ εηδμνμζθαβείξ.Πανέπεζ
ζοκδνμιή ζημ ένβμ ημο Δ.Φ.Δ.Σ. ηαζ δζεκενβεί εθέβπμοξ ή άθθεξ πνάλεζξ. Μενζικά βζα ηδκ
ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ οβζεζκήξ ζηα δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ.
πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ ιζα ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ιέηνςκ βζα
ηδκ πνμαβςβή ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ, υπςξ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ειαμθζαζιχκ,
ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ δδιυζζαξ οβζεζκήξ, εηηάηηςκ πνμβναιιάηςκ δδιυζζαξ
οβείαξ η.θπ.. Δηδίδεζ ημπζηέξ οβεζμκμιζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ θαιαάκεζ ιέηνα ζε εέιαηα
δδιυζζαξ οβζεζκήξ. Μενζικά βζα ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ δδιμηχκ βζα εέιαηα δδιυζζαξ
οβείαξ ή μνβακχκεζ εζδζηά πνμβνάιιαηα. Ροειίγεζ δζάθμνα δζμζηδηζηά γδηήιαηα πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δδιυζζα οβεία ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.
(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη
Πνιηηηζκνχ
1. Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο. Μενζικά βζα ηδκ
ελαζθάθζζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ βζα ηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ
ηαζ βζα ηα ζπμθεία ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ:
ιενζικά βζα ηδ ζοκηήνδζδ, ηδ αεθηίςζδ, ηδ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ θφθαλδ ηςκ οθζημηεπκζηχκ
οπμδμιχκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ πανέπεζ ηάεε
ακαβηαία δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ ζηζξ πμθζηέξ Δπζηνμπέξ. Μενζικά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ
επζηνμπήξ ηαηαθθδθυηδηαξ, επζθμβήξ ηαζ εηηίιδζδξ ηδξ αλίαξ μζημπέδμο βζα ηδκ ακέβενζδ
δζδαηηδνίμο. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία, βζα ηδκ απαθθμηνίςζδ μζημπέδςκ βζα
ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζπμθζηήξ ζηέβδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακέβενζδ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ. Μενζικά βζα
ηδ ιίζεςζδ αηζκήηςκ βζα ηδ ζηέβαζδ δδιυζζςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ

[129]

Γδιμηζηή Δπζηνμπή Παζδείαξ, ηδκ εκδιενχκεζ βζα εέιαηα ηδξ ανιμδζυηδηάξ ηδξ ηαζ ηδξ
πανέπεζ ηάεε ακαβηαία δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ βζα ηδ θεζημονβία ηδξ.
πεδζάγεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ δνάζεςκ βζα
ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ,
αθθά ηαζ βζα ηδ βεκζηή παζδεία ηςκ ηαημίηςκ. Πενζθαιαάκμκηαζ ανιμδζυηδηεξ υπςξ δ
ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία αζαθζμεδηχκ, ηέκηνςκ δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ παζδζχκ ή
πάνηςκ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ.
Μενζικά βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ πνμβναιιάηςκ δζα αίμο ιάεδζδξ ζημ
πθαίζζμ ημο ακηίζημζπμο εεκζημφ ηαζ πενζθενεζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ, ζφιθςκα ιε ηδκ
ηείιεκδ κμιμεεζία. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαηανηίγεζ, ζημ πθαίζζμ ημο ημπζημφ ακαπηολζαημφ
πνμβνάιιαηυξ ημο, ημ ημπζηυ πνυβναιια δζα αίμο ιάεδζδξ, ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή
ημο, εζζδβείηαζ ηδκ ίδνοζδ ηαζ ιενζικά βζα ηδ θεζημονβία Κέκηνςκ Γζα Βίμο Μάεδζδξ,
ιενζικά βζα ηδ θεζημονβία ηαζ δζαπείνζζδ ημπζηχκ δμιχκ ηαζ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ
ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Γζα Βίμο Μάεδζδξ, υπςξ ηαζ ηςκ Κέκηνςκ Πενζααθθμκηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ. Αζηεί ηζξ ανιμδζυηδηεξ θασηήξ επζιυνθςζδξ ή βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ
εκδθίηςκ πμο ιεηαθένμκηαζ απυ ηδ Νμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ ιαγί ιε ηδκ ακηίζημζπδ
επζπεζνδζζαηή ιμκάδα ή απμηεκηνςιέκδ δμιή οπδνεζζαηήξ ιμκάδαξ.
Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ νφειζζδ γδηδιάηςκ εφνοειδξ θεζημονβίαξ ηδξ πνμζπμθζηήξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ ζπμθείςκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.
2. Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο.

πεδζάγεζ,

εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ δνάζεςκ ζημκ
ημιέα ημο πμθζηζζιμφ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ, ηδκ πνμαμθή ηςκ
πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ ηαζ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ένβςκ πμο πανάβμκηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ.
Πενζθαιαάκμκηαζ πμθζηζηέξ, πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ υπςξ δδιζμονβία πμθζηζζηζηχκ ηαζ
πκεοιαηζηχκ

ηέκηνςκ,

ιμοζείςκ,

πζκαημεδηχκ,

ηζκδιαημβνάθςκ

ηαζ

εεάηνςκ,

θζθανιμκζηχκ ηαζ ζπμθχκ δζδαζηαθίαξ ιμοζζηήξ, ζπμθχκ πμνμφ, γςβναθζηήξ, βθοπηζηήξ
ηθπ., δζμνβάκςζδ ηαζ εθανιμβή πμθζηζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ (εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ,
ζοκαοθίεξ ηαζ άθθεξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ), πνμζηαζία ιμοζείςκ, ικδιείςκ, ζπδθαίςκ
ηαεχξ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ ηαζ ζζημνζηχκ πχνςκ ηδξ πενζμπήξ, επζζηεοή, ζοκηήνδζδ ηαζ
αλζμπμίδζδ

παναδμζζαηχκ

ηαζ

ζζημνζηχκ

ζπμθζηχκ

ηηζνίςκ

ηαζ

ηηζνίςκ

πμο

παναπςνμφκηαζ ζημ Γήιμ απυ ηνίημοξ, πνμχεδζδ πμθζηζζηζηχκ ακηαθθαβχκ ζε εεκζηυ,
εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο πμθζηζζηζημφ
ημονζζιμφ.
Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ νφειζζδ ημπζηχκ πμθζηζζηζηχκ εειάηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ,
εζζδβείηαζ βζα ηδ ζοιιεημπή εηπνμζχπμο ημο Γήιμο ζηδκ μνβακςηζηή επζηνμπή θεζηζαάθ
ημπζηήξ ειαέθεζαξ, βζα ηδκ επζπμνήβδζδ ΝΠΗΓ ηα μπμία ακαπηφζζμοκ πμθζηζζηζημφ
παναηηήνα δναζηδνζυηδηεξ ζηδ πςνζηή ανιμδζυηδηα ημο Γήιμο, βζα ηδ πμνήβδζδ αδεζχκ
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ίδνοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζδζςηζηχκ ιμοζζηχκ ζδνοιάηςκ (Χδείςκ, ιμοζζηχκ ζπμθχκ,
πμνςδζχκ, ζοιθςκζηχκ μνπδζηνχκ ηαζ ζοβηνμηδιάηςκ ιμοζζηήξ δςιαηίμο).
πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ, πνμβναιιάηςκ ηαζ
δνάζεςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο ημπζημφ αεθδηζζιμφ ηαζ ηδκ πανμπή δοκαημηήηςκ
άεθδζδξ ζημοξ ηαημίημοξ, ιέζα απυ πμθζηζηέξ, πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ υπςξ
ηαηαζηεοή, ζοκηήνδζδ ηαζ δζαπείνζζδ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, πνμχεδζδ ηαζ
εθανιμβή πνμβναιιάηςκ εκίζποζδξ ημο ιαγζημφ αεθδηζζιμφ ηαζ δζμνβάκςζδ αεθδηζηχκ
εηδδθχζεςκ ηαζ άζηδζδ επμπηείαξ επί ηςκ Δεκζηχκ Αεθδηζηχκ Κέκηνςκ.
-

Σδνεί ημ ιδηνχμ κέςκ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ Νέςκ βζα ηδκ

ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ εθεφεενδ ακάπηολδ ηδξ
πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ κέςκ.
-

Μενζικά βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ πμο απεοεφκμκηαζ ζημοξ

κέμοξ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζημοξ ζπεδζαζιμφξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ
Νέαξ Γεκζάξ. Παναημθμοεεί

ηδ θεζημονβία ηαζ δνάζδ δδιμηζηχκ δμιχκ ηαζ κμιζηχκ

πνμζχπςκ πμο εθανιυγμοκ πνμβνάιιαηα ηαζ δνάζεζξ ζημοξ ημιείξ ημο πμθζηζζιμφ ημο
αεθδηζζιμφ ηαζ ηδξ Νέαξ Γεκζάξ.
3. Αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ θχισλ. πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα
ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ηαζ ιέηνςκ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ζζυηδηα βοκαζηχκ ηαζ
ακδνχκ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ιενζικά βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ
πνυθδρδ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ αίαξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ παζδζχκ, δκ ακάπηολδ
δνάζεςκ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζηενευηοπςκ ιε αάζδ ημ θφθμ, ηδκ
ακάπηολδ εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα εοπαεείξ μιάδεξ βοκαζηχκ, ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ
βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ απαζπυθδζδ, ή ιέηνςκ βζα ηδκ
εκανιυκζζδ επαββεθιαηζηχκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ δνάζεςκ
βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδκ πνμχεδζή ημοξ ζηα
ηέκηνα θήρδξ απμθάζεςκ.
ΔΝΟΣΖΣΑ Δ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο
(Άξζξν 10).
Ζ Γζεφεοκζδ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ, Πμθεμδμιίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ είκαζ ανιυδζα :
Α) Γζα ηδ ιεθέηδ, εηηέθεζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκ ένβςκ ημο Γήιμο, ιε
ζηυπμ ηδκ έβηαζνδ, μζημκμιζηή ηαζ άνζζηδ απυ επζζηδιμκζηήξ απυρεςξ πναβιαημπμίδζήξ
ημοξ. οβπνυκςξ δ Γζεφεοκζδ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ αεθηζςιέκςκ ζοκεδηχκ
αζθαθμφξ ιεηαηίκδζδξ ηαζ ηοηθμθμνίαξ ηςκ δδιμηχκ ηαζ ηςκ μπδιάηςκ ημοξ, ηαεχξ ηαζ
βζα ημκ έθεβπμ εβηαηαζηάζεςκ, ηδκ έηδμζδ αδεζχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ εβηαηαζηαηχκ
ηονίςξ ζημκ ημιέα ηςκ ιεηαθμνχκ..
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Β) Γζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο ημπζημφ θοζζημφ, ανπζηεηημκζημφ ηαζ
πμθζηζζηζημφ πενζαάθθμκημξ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ απμημιζδήξ ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ
απμννζιιάηςκ, ηδξ πςνζζηήξ απμημιζδήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ,
ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ
ηςκ πχνςκ πναζίκμο. Ζ Γζεφεοκζδ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ εκενβεζαηή δζαπείνζζδ, ηδ
θεζημονβία ηςκ Κμζιδηδνίςκ ηαζ ηςκ Γδιμηζηχκ θαβείςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ Πμθζηζηή
Πνμζηαζία ζημ επίπεδμ ημο Γήιμο. Πανάθθδθα δ Γζεφεοκζδ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ
εθανιμβή ημο πμθεμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ, ηδκ έηδμζδ ηαζ έθεβπμ εθανιμβήξ ηςκ
μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ ηαηαζηεοχκ.
ηδκ Γζεφεοκζδ οπάβμκηαζ δζμζηδηζηά, ηαζ εζδζηυηενα ζημ Σιήια Καεανζυηδηαξ,
Πενζαάθθμκημξ ηαζ οκηήνδζδξ Τπμδμιχκ, ηα απμηεκηνςιέκα Γναθεία Καεανζυηδηαξ,
οκηήνδζδξ Τπμδμιχκ ηαζ Κίκδζδξ Οπδιάηςκ ζε επζιένμοξ δδιμηζηέξ εκυηδηεξ.
Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Σεπκζηχκ
Τπδνεζζχκ, Πμθεμδμιίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ είκαζ μζ ελήξ:
(1) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο
Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ βναθείςκ ημο Σιήιαημξ είκαζ
(Α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
(Ανιμδζυηδηεξ Σεπκζηχκ Ένβςκ)
1) οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ηαηά ημ
ζπεδζαζιυ ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο πμο αθμνμφκ ηδκ οθμπμίδζδ ηεπκζηχκ
ένβςκ πμο πενζθαιαάκμοκ εζδζηυηενα, ζφιθςκα ιε ημ εφνμξ ηδξ δζηαζμδμζίαξ ηςκ
δήιςκ, ήημζ ζοβημζκςκζαηά, ηηζνζαηά ένβα δζαιυνθςζδξ, δζαννφειζζδξ ηαζ ελςνασζιμφ
ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ ηαζ οδναοθζηά - εββεζμαεθηζςηζηά ένβα
2) Γζεκενβεί δεζβιαημθδπηζημφξ εθέβπμοξ, πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ πμζυηδηα ηςκ
παθφαςκ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ, ηαεχξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηζζιέκημο.
3) Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ ιεθεηχκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ
ημο Σιήιαημξ (εηπυκδζδ ιε πνμζςπζηυ ημο Σιήιαημξ ή ιε ακάεεζδ ζε ηνίημοξ).
Δπζαθέπεζ ηδκ ηαθή εηπυκδζδ ηςκ ιεθεηχκ.
4) οκηάζζεζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηάεε ένβμο ζε οθζηά,
ενβαθεία, ηεπκζηυ ελμπθζζιυ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηθπ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ ιεεμδμθμβία
εηηέθεζδξ ηάεε ένβμο ( ιε αοηεπζζηαζία ή ιε ακάεεζδ ζε ηνίημοξ).
5) Δπζαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ πμο εηηεθμφκηαζ ιε αοηεπζζηαζία.
οβηνμηεί, μνβακχκεζ ηαζ δζμζηεί ηα ζπεηζηά ζοκενβεία ημο Γήιμο.
6) οκενβάγεηαζ ιε ηζξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
ακάεεζδξ ηςκ ιεθεηχκ ηαζ ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ ένβςκ ζε ηνίημοξ.
7) Δπζαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ πμο ακαηίεεκηαζ ζε ηνίημοξ. Γζεκενβεί
επζιεηνήζεζξ ενβαζζχκ ηαζ εθέβπεζ ηζξ οπμααθθυιεκεξ πζζημπμζήζεζξ ενβαζζχκ.
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8) Μενζικά βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ παναθααήξ ηςκ ένβςκ πμο εηηεθμφκηαζ απυ ηνίημοξ.
9) Μενζικά βζα ημκ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ βεκζηά ημο
ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ πμο πνδζζιμπμζεί ημ Σιήια.
10)

οβηνμηεί, μνβακχκεζ ηαζ δζμζηεί ζοκενβεία αιέζμο επέιααζδξ ζε πενζπηχζεζξ

επεζβυκηςκ πενζζηαηζηχκ εηηυξ πνμβνάιιαημξ.
11)

Σδνεί ηεπκζηά ανπεία ιε ακαθοηζηά ζημζπεία ηςκ ένβςκ πμο εηηεθεί ( ακαθχζεζξ

οθζηχκ, απαζπυθδζδ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ, απαζπυθδζδ ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ, ζημζπεία
ηυζημοξ ηθπ) ηαζ ακηίζημζπα ανπεία ιεθεηχκ ηαζ ζπεδίςκ (θάηεθμζ ηςκ ένβςκ). Δλάβεζ
πενζμδζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηαζ δείηηεξ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ.
12)

Δκδιενχκεζ ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ βζα ηδκ

πνυμδμ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ένβςκ ημο Σιήιαημξ.
13)

Πανέπεζ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γζεφεοκζδ Σεπκζηχκ

Τπδνεζζχκ ηαζ ηα Σιήιαηά ηδξ (ηήνδζδ πνςημηυθθμο, δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ
αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ ηθπ).
(Ανιμδζυηδηεξ Ζθεηηνμιδπακμθμβζηχκ Ένβςκ ηαζ οβημζκςκζχκ )
Μειεηά θαη εθηειεί έξγα πνπ αθνξνχλ:
Ζ/Μ ηνκέαο:
(α)ηδκ επέηηαζδ, ζοκηήνδζδ, επζζηεοή ηαζ αεθηίςζδ ημο δζηηφμο δθεηηνμθςηζζιμφ ηςκ
μδχκ ηαζ βεκζηά ηςκ οπαζενίςκ πχνςκ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ ημο θςηζζιμφ βζα ηδκ
ακάδεζλδ ηςκ δδιμηζηχκ ηηζνίςκ, ικδιείςκ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηδξ πενζμπήξ.
(α)ηδκ επέηηαζδ, ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή ημο δζηηφμο θςηεζκήξ ζδιαημδυηδζδξ βζα ηδ
νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.
(β)ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηάεε είδμοξ πθδνμθμνζαηχκ πζκαηίδςκ ζηδκ
πενζμπή ημο Γήιμο.
(δ)ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ απμιάηνοκζδξ πανάκμιςκ δζαθδιζζηζηχκ πζκαηίδςκ.
(ε)ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ ζήιακζδξ ηαζ δζαβνάιιζζδξ μδχκ, ημπμεέηδζδξ ηαζ
ζοκηήνδζδξ πνμζηαηεοηζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ ηαζ
πεγχκ.
(ζη) ηδ ζοκηήνδζδ, επζζηεοή ή αεθηίςζδ ημο δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ηςκ
ηάεε είδμοξ Ζ/Μ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ Γήιμο.
Σνκέαο ζπγθνηλσληψλ θαη θπθινθνξίαο:
Α. Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζημφ δζηηφμο αζηζηχκ ζοβημζκςκζχκ ζημ Γήιμ
ηαζ ηδ νφειζζδ ζπεηζηχκ εειάηςκ . ημ πθαίζζμ αοηυ:
(α) Μενζικά βζα ηδκ άζηδζδ, ιε δοκαηυηδηα επζαμθήξ ημιίζηνμο, ζοβημζκςκζαημφ ένβμο
βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ, εθυζμκ ημ ένβμ αοηυ
δεκ ελοπδνεηείηαζ απυ οθζζηάιεκδ βναιιή. Ζ άζηδζδ ζοβημζκςκζαημφ ένβμο είκαζ
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δοκαηυκ κα βίκεηαζ είηε ιε ζδζυηηδηα ιέζα, είηε ιε ηδ πνήζδ ιζζεςιέκςκ ιέζςκ ηαζ
οπδνεζζχκ.
(α) Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ιεηαθμνχκ βζα ηδ ιεηαηίκδζδ ηαημίηςκ πμο ακήημοκ ζε
ημζκςκζηέξ μιάδεξ (άημια ιε ακαπδνία, δθζηζςιέκμζ, παζδζά), είκαζ ενβαγυιεκμζ ζημ Γήιμ
ηαζ ηα κμιζηά ημο πνυζςπα, ή είκαζ ιαεδηέξ πμο ιεηαηζκμφκηαζ ζημκ ηυπμ πμο θεζημονβεί
ημ ζπμθείμ.
(β) Καεμνίγεζ ηζξ αζηζηέξ βναιιέξ θεςθμνείςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ αθεηδνία, ηδ δζαδνμιή, ηζξ
ζηάζεζξ ηαζ ημ ηένια ηςκ ακηίζημζπςκ βναιιχκ.
(δ) Δζζδβείηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ημιίζηνςκ ηςκ αζηζηχκ θμνέςκ πανμπήξ ζοβημζκςκζαημφ
ένβμο.
(ε) Καεμνίγεζ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ηςκ ζηεβάζηνςκ ακαιμκήξ επζααηχκ
ηςκ αζηζηχκ ηαζ οπεναζηζηχκ βναιιχκ.
(ζη) Δζζδβείηαζ ηδκ ακάηθδζδ άδεζαξ ηοηθμθμνίαξ αζηζημφ θεςθμνείμο, απυ ημκ ηφηθμ
ενβαζίαξ, εκηυξ ημο ζδίμο διενμθμβζαημφ έημοξ.
Β. Μενζικά ηαζ εζζδβείηαζ ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηδ
δζεοηυθοκζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ :
(α)

Μενζικά

βζα

ηδ

νφειζζδ

ηδξ

ηοηθμθμνίαξ,

ημκ

ηαεμνζζιυ

πεγμδνυιςκ,

ιμκμδνμιήζεςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ ηοηθμθμνίαξ.
(α) Μενζικά βζα ηδκ απμιάηνοκζδ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μπδιάηςκ,
(β) Ροειίγεζ ηα εέιαηα ζηάειεοζδξ ηςκ αοημηζκήηςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδ δδιζμονβία πχνςκ
ζηάειεοζδξ ηνμπμθυνςκ ηαζ ιε δοκαηυηδηα ιίζεςζδξ αηζκήηςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ
κμιμεεζία.
(δ) Λαιαάκεζ ιέηνα βζα ηδκ απνυζημπηδ πνυζααζδ ζημοξ ημζκμπνήζημοξ πχνμοξ,
(ε) Μενζικά βζα ηδκ μκμιαζία μδχκ ηαζ πθαηεζχκ, ημπμεέηδζδ πζκαηίδςκ, ανίειδζδ
ηηζζιάηςκ ηθπ.
(ζη) Μενζικά βζα ηδκ εηπυκδζδ ηοηθμθμνζαηχκ ιεθεηχκ.
(γ) Απαβμνεφεζ ηδ δδιζμονβία εέζεςκ ζηάειεοζδξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ πχνμοξ.
(δ) Μενζικά βζα ηδκ παναθααή ηςκ απμζονμιέκςκ δζηφηθςκ, ιμημζοηθεηχκ ηαζ
ιμημπμδδθάηςκ, υπμο δεκ οπάνπμοκ οπμηαηαζηήιαηα ημο ΟΓΓΤ.
(ε) Καεμνίγεζ ημ ελςηενζηυ πνχια ηςκ ΣΑΞΗ.
Γ. Μενζικά ηαζ θαιαάκεζ ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ηςκ
ηαημίηςκ απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο εβηοιμκμφκ ηζκδφκμοξ, ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε ηδ
Γδιμηζηή Αζηοκμιία. ημ πθαίζζμ αοηυ :
(α) Δθέβπεζ ηδ ζήιακζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ ζηζξ μδμφξ,
(α) Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ αοηχκ πμο εηηεθμφκ ένβα ηαζ εκαπμεέημοκ
οθζηά ηαζ ενβαθεία ζηζξ μδμφξ,
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(β) Λαιαάκεζ ηαζ εθέβπεζ ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία απυ επζηίκδοκεξ
μζημδμιέξ, ηαζ απυ έθθεζρδ ιέηνςκ αζθάθεζαξ ηαζ οβζεζκήξ, ηαζ εθέβπεζ ηα οθζζηάιεκα
ιέηνα αζθάθεζαξ ζε ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ.
Σνκέαο εγθαηαζηάζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ
1)

Ροειίγεζ ηάεε εέια ημ μπμίμ αθμνά ζηδκ εβηαηάζηαζδ, θεζημονβία ηαζ ζηδ ζοκηήνδζδ

ακεθηοζηήνςκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ πμνήβδζδ ηςκ ζπεηζηχκ ηεπκζηχκ επαββεθιαηζηχκ αδεζχκ,
ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ.
2)

Υμνδβεί ηζξ άδεζεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηζξ άδεζεξ θεζημονβίαξ θςημαυθςκ ζςθήκςκ,

θςηεζκχκ επζβναθχκ ηαζ δθεηηνμηίκδηςκ ακορςηζηχκ ιδπακδιάηςκ

ηαζ εθέβπεζ ηδ

θεζημονβία ημοξ.
3)

Υμνδβεί ηζξ άδεζεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζηεβκμηαεανζζηδνίςκ, πθοκηδνίςκ

νμφπςκ, ζζδδνςηδνίςκ νμφπςκ ηαζ ηαπδημηαεανζζηδνίςκ.
4)

Μενζικά βζα ηδκ αδεζμδυηδζδ

επζπεζνήζεςκ ηαζ επαββεθιάηςκ ζημκ ημιέα ηςκ

ιεηαθμνχκ.
(Β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πνιενδνκίαο
Δπί έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ
1)

Παναθαιαάκεζ, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηα ηςκ οπμααθθμιέκςκ θαηέθςκ βζα ηδκ έηδμζδ

μζημδμιζηχκ αδεζχκ, εθέβπεζ ηζξ οπμααθθυιεκεξ ιεθέηεξ (ανπζηεηημκζηή, ζηαηζηή,
δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ, εενιμιυκςζδ, παεδηζηή πονμπνμζηαζία, ιεθέηδ εκενβεζαηήξ
απυδμζδξ) ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαζ ιεηά ημκ έθεβπμ ηςκ θμνμθμβζηχκ
εηδίδεζ ηζξ μζημδμιζηέξ άδεζεξ.
2)

Δθέβπεζ ηζξ ανπζηεηημκζηέξ, ζηαηζηέξ, οδναοθζηέξ ηαζ δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ ιεθέηεξ,

ηδ ιεθέηδ εενιμιυκςζδξ, ηδ ιεθέηδ παεδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ ηαζ ηα ζπεηζηά
θμνμθμβζηά ζημζπεία βζα ηδκ έηδμζδ ή ακαεεχνδζδ μζημδμιζηχκ αδεζχκ αζμιδπακζηχκ
ηηζνίςκ, ηαηά ηζξ νοειίζεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ.
3)

Ακαεεςνεί ηαζ εκδιενχκεζ ηζξ μζημδμιζηέξ άδεζεξ, εβηνίκεζ ενβαζίεξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ

ηαζ ηδνεί υθα ηα απαζημφιεκα ζπεηζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηαζ ανπεία.
4)

Δθέβπεζ ημ ζφκκμιμ εηδμεεζζχκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηαζ πνμααίκεζ ζε δζαημπή

ενβαζζχκ ή ακάηθδζδ αδεζχκ, ακ απαζηείηαζ.
5)

Δηδίδεζ απυθαζδ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ιειμκςιέκςκ ηηζνίςκ ή ηςκ πενζμπχκ, εκηυξ

ηςκ μπμίςκ μζ υρεζξ ηςκ ηηζνίςκ πνέπεζ κα απμπεναηχκμκηαζ ιέζα ζ‟ έλζ έηδ απυ ηδκ
έηδμζδ ηδξ μζημδμιζηήξ άδεζαξ ή ηδξ ακςηένς απυθαζδξ.
6)

Υμνδβεί ηδκ άδεζα εβηαηάζηαζδξ δμιζηήξ ή ιδπακζηήξ ηαηαζηεοήξ πνμξ εβηαηάζηαζδ

ηεναίαξ ζηαειμφ ζηδκ λδνά ηαζ ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζημοξ πανααάηεξ.
7)

Πανέπεζ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γζεφεοκζδ Πενζαάθθμκημξ

ηαζ Πμθεμδμιίαξ ηαζ ηα Σιήιαηά ηδξ.
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Δπί πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ
1)

Παναημθμοεεί ηδκ ελέθζλδ ηςκ νοειζζηζηχκ ζπεδίςκ ηαζ ηςκ πμθεμδμιζηχκ ιεθεηχκ

βζα ηδκ επέηηαζδ / ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζπεδίςκ πυθεςκ.
2)

Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηνμπμπμζήζεςκ / ακαεεχνδζδξ ηςκ

νοιμημιζηχκ ζπεδίςκ ηςκ πυθεςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.
3)

Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ πνμηαηανηηζηή πνυηαζδ ακάπθαζδξ μνζζιέκδξ πενζμπήξ

4)

Δθέβπεζ ηδκ εθανιμβή νοιμημιζηχκ ηαζ πμθεμδμιζηχκ ζπεδίςκ , ζφιθςκα ιε ηζξ

ανιμδζυηδηεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.
5)

Γκςιμδμηεί βζα πανέηηθζζδ απυ ημοξ υνμοξ δυιδζδξ ηαηαζηεοήξ ηηζνίςκ πμο

πνμμνίγμκηαζ

βζα

βεςηηδκμηνμθζηέξ,

βεςπηδκμηνμθζηέξ

ή

οδαημηαθθζενβδηζηέξ

εβηαηαζηάζεζξ, ηαεχξ ηαζ βζα εβηαηαζηάζεζξ απμεήηεοζδξ θζπαζιάηςκ, θανιάηςκ,
ζπεομηνμθχκ, βεςνβζηχκ ηαζ αθζεοηζηχκ εθμδίςκ, βεςνβζηχκ ηαζ αθζεοηζηχκ πνμσυκηςκ,
ζηεβάζηνςκ ζθαβήξ γχςκ ηαζ δελαιεκχκ απυ μπμζμδήπμηε οθζηυ (ε ζοκενβαζία ιε ηζξ
οπδνεζίεξ Αβνμηζηήξ παναβςβήξ ηαζ Αθζείαξ).
6)

Σδνεί ανπεία πανηχκ ηαζ νοιμημιζηχκ δζαβναιιάηςκ, υνςκ δυιδζδξ, δζαβναιιάηςκ

ηαζ πνάλεςκ εθανιμβήξ, πνάλεςκ ηαηημπμίδζδξ ηαζ ακαθμβζζιμφ
Δπί ειέγρνπ θαηαζθεπψλ
1)

Πνμααίκεζ

ζε έθεβπμ ηςκ ηαηαζηεοχκ χζηε κα δζαπζζηχκεηαζ

δ εθανιμβή ηςκ

εβηεηνζιέκςκ ζπεδίςκ ηςκ ακηίζημζπςκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ.
2)

Πνμααίκεζ ζε έθεβπμ ηδξ ηαηαζηεοήξ αοεαίνεηςκ ηηζζιάηςκ ηαζ ζημκ παναηηδνζζιυ

αοηχκ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα πμθεμδμιζηή κμιμεεζία.
3)

ε πενζπηχζεζξ δζαπίζηςζδξ ηαηά ημοξ ακςηένς εθέβπμοξ πανααάζεςκ, πνμααίκεζ

ζε επζαμθή πνμζηίιςκ ή άθθςκ πνμαθεπμιέκςκ ηονχζεςκ.
4)

Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ πμο αθμνμφκ ημκ βεκζηυ μζημδμιζηυ ηακμκζζιυ ηαζ

ηζξ μζημδμιέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ επζηίκδοκεξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ δδιμηζηή αζηοκμιία.
5)

Δζζδβείηαζ ηδκ αθαίνεζδ άδεζαξ απυ μζημδμιέξ βζα ιδ ελυθθδζδ αζθαθζζηζηχκ

εζζθμνχκ ζημ ΗΚΑ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδ δδιμηζηή αζηοκμιία.
(Γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο
1)

Μενζικά βζα ηδκ επζζηεοή, ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ οδναοθζηχκ

ένβςκ φδνεοζδξ, απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ ηαζ μιανίςκ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
επελενβαζίαξ πυζζιμο ηαζ αηαεάνημο κενμφ.
2)

Πνμβναιιαηίγεζ, εζζδβείηαζ, ζπεδζάγεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηαηαζηεοάγεζ ένβα

επέηηαζδξ ή ακακέςζδξ ηςκ δζηηφςκ φδνεοζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ
ακηίζημζπςκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ κενμφ.
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3)

Μενζικά βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ηαηακαθχζεςκ κενμφ ζημοξ οδνμιεηνδηέξ ηαζ

εκδιενχκεζ

ζπεηζηά ηζξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ βζα ηδκ είζπναλδ ημο ακηζηίιμο ηςκ

ηαηακαθχζεςκ.

2) Σκήκα Καζαξηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη πληήξεζεο Τπνδνκψλ
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο
Αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη επνπηείαο
1)

Μεθεηά ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηαζ

ιενζικά βζα ηδκ έηδμζδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ άδεζαξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ.
2)

Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ

ιέζςκ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ απμημιζδήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ
ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ ηαζ ζοκμθζηά ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ ημο
Γήιμο.
3)

Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πμζυηδηεξ ηςκ

ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ
απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ παναπάκς θεζημονβζχκ.
4)

οβηεκηνχκεζ, ηδνεί ηαζ επελενβάγεηαζ ζημζπεία απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ

ηδξ ηαεανζυηδηαξ, δζαιμνθχκεζ ηαζ παναημθμοεεί δείηηεξ απμδμηζηυηδηαξ.
5)

Γζαιμνθχκεζ ηα ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζζχκ

ηαεανζυηδηαξ.
6)

Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ζηεθέπςζδ ηςκ

δζαθυνςκ ζοκενβείςκ ηαζ εζζδβείηαζ πνμβνάιιαηα ακαβηχκ ακενχπζκμο δοκαιζημφ.
7)

Πνμζδζμνίγεζ ηα ζδιεία ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηάδςκ απμννζιιάηςκ ηαζ

ηάδςκ ακαηφηθςζδξ.
8)

Παναημθμοεεί ηδκ ηακμκζηή εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ δζεκένβεζαξ ηςκ ενβαζζχκ

ηαζ επμπηεφεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ.
9)

Παναημθμοεεί ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ

δζεκένβεζα ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ Γναθείμ οκηήνδζδξ Οπδιάηςκ βζα ηδκ
ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ πμο δζαεέηεζ μ Γήιμξ.
10) Καηανηίγεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ ημο
πνμζςπζημφ ημο Σιήιαημξ.
Αξκνδηφηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ
1.

Γζαιμνθχκεζ ηα ακαθοηζηά πενζμδζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζοβηνμηεί ηα ζοκενβεία βζα

ηδκ απμημιζδή ηςκ αζηζηχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ
ιεηαθμνά ημοξ ζημοξ ΥΤΣΑ ή ηα ενβμζηάζζα επελενβαζίαξ ημοξ.
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2.

Γζεκενβεί ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηά ιέζα ημ ένβμ ηδξ απμημιζδήξ ηςκ

αζηζηχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά ημοξ.
3.

Μενζικά βζα ημκ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ

μπδιάηςκ ηαζ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηςκ ζοκενβείςκ ηαεανζυηδηαξ ημο Σιήιαημξ.
4.

Καηαβνάθεζ ηαζ

ζοβηεκηνχκεζ ηαεδιενζκά ζημζπεία βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ

πνμβναιιάηςκ απμημιζδήξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ.
5.

Μενζικά βζα ημ πθφζζιμ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ ηάδςκ ηαζ ηςκ

απμννζιιαημδμπείςκ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ
οθζηχκ.
6.

Γζεκενβεί ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηά ιέζα ημ ένβμ ημο ηαεανζζιμφ ηςκ

μδχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ

ηςκ

απμννζιιάηςκ ζε πχνμοξ ιεηαθυνηςζδξ.
7.

οβηνμηεί εζδζηά ζοκενβεία ηαζ δζεκενβεί πανειθενείξ ενβαζίεξ υπςξ δ πενζζοθθμβή

μβηςδχκ ακηζηεζιέκςκ, μ ηαεανζζιυξ απυ πανάκμιεξ αθίζεξ ηαζ δζαθδιίζεζξ, μ
ηαεανζζιυξ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μζηζχκ ηθπ.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ
1.

Γζαπεζνίγεηαζ ημ ζηυθμ ηςκ μπδιάηςκ ημο Γήιμο (απμννζιιαημθυνα, δζάθμνα

αοημηζκμφιεκα ιδπακήιαηα, θμνηδβά ηαζ επζααηδβά μπήιαηα) ιενζικχκηαξ βζα ηδ
ζηεθέπςζή ημοξ, ηδκ αζθάθζζή ημοξ ηαζ ημκ εθμδζαζιυ ιε υθα ηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηίκδζδ
έββναθα.
2.

Παναημθμοεεί ηαζ επμπηεφεζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ ημο Γήιμο, ηδκ ηαηακάθςζδ

ηαοζίιςκ ηαζ ηδκ ακάβηδ πενζμδζηήξ πνμθδπηζηήξ ημοξ ζοκηήνδζδξ.
3.

Γζενεοκά ηζξ ζοκεήηεξ ηοπυκ αηοπδιάηςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ

ηαζ απμηεθεζιάηςκ αηοπδιάηςκ.
4.

πεδζάγεζ ηαζ εθανιυγεζ ηα πνμβνάιιαηα πνμθδπηζηήξ ζοκηήνδζδξ ηςκ ηάεε είδμοξ

μπδιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ ιδπακδιάηςκ ημο Γήιμο.
5.

Μενζικά βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηάεε είδμοξ αθααχκ ηαζ ηδκ επζζηεοή ηςκ μπδιάηςκ

ηαζ ηζκδηχκ ιδπακδιάηςκ ημο Γήιμο.
6.

Σδνεί ηδκ θοζζηή απμεήηδ ακηαθθαηηζηχκ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ, ακαβηαίςκ βζα ηδ

ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ ιδπακδιάηςκ.
7.

οβηεκηνχκεζ, ηδνεί ηαζ επελενβάγεηαζ ζημζπεία ηςκ θεζημονβζχκ

ζοκηήνδζδξ ηαζ

απμηαηάζηαζδξ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ, δζαιμνθχκεζ ηαζ παναημθμοεεί ζπεηζημφξ δείηηεξ
απμδμηζηυηδηαξ.
(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ πληήξεζεο Τπνδνκψλ θαη Πξαζίλνπ
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1)

Μεθεηά, ζπεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ιέζςκ πμο

είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ζηακμπμζδηζηήξ ζοκηήνδζδξ ηςκ πχνςκ πναζίκμο
ημο Γήιμο.
2)

Μεθεηά ηαζ εζζδβείηαζ βζα ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πμζυηδηεξ ηςκ

ηάεε είδμοξ ηεπκζηχκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ
απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηςκ πχνςκ πναζίκμο ημο Γήιμο.
3)

Γζαιμνθχκεζ ηα ηαηάθθδθα πνμβνάιιαηα βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζζχκ

ζοκηήνδζδξ ηςκ πχνςκ πναζίκμο ( θοηεφζεζξ, θίπακζδ, πυηζζια, ηθάδεια ηθπ).
4)

Γζαιμνθχκεζ ηα ακαθοηζηά πενζμδζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζοβηνμηεί ηα ζοκενβεία βζα

ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ζοκηήνδζδξ πναζίκμο ηαζ ηδπμηεπκίαξ.
5)

Γζεκενβεί ιε ηα ηαηάθθδθα ζοκενβεία ηαζ ηεπκζηά ιέζα ημ ένβμ ηδξ

ζοκηήνδζδξ

πναζίκμο ηαζ ηδπμηεπκίαξ.
6)

Μενζικά βζα ημκ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ ηεπκζηχκ

ιέζςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα ζοκενβεία ημο Σιήιαημξ.
7)

Καηαβνάθεζ

ηαζ

ζοβηεκηνχκεζ

ηαεδιενζκά

ζημζπεία

βζα

ηδκ

εηηέθεζδ

ηςκ

πνμβναιιάηςκ πναζίκμο ημο Σιήιαημξ.
8)

Μενζικά βζα ηδκ θφθαλδ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ηάεε είδμοξ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ

δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
9)

οβηεκηνχκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ οπμδμιχκ ηδξ δδιμηζηήξ

εκυηδηαξ ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.
10) Μενζικά βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ ηηζνζαηχκ ηαζ ηςκ
δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
11) Σδνεί ηδκ θοζζηή απμεήηδ ακηαθθαηηζηχκ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ πμο είκαζ ακαβηαία βζα
ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ζηζξ οπμδμιέξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
1)

πεδζάγεζ, πνμβναιιαηίγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή πμθζηζηχκ,

πνμβναιιάηςκ, δνάζεςκ ηαζ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο
πενζαάθθμκημξ ζηδ πενζμπή ημο Γήιμο.
2)

Μενζικά βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ ηαζ ηδκ

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ νφπακζδξ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο.
3)

Παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ηςκ νοειίζεςκ πμο αθμνμφκ ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ

πενζμπέξ ζηδκ βεςβναθζηή πενζμπή ημο Γήιμο, ζε ζοκενβαζία ηαζ ιε άθθεξ ανιυδζεξ
οπδνεζίεξ.
4)

Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηαθή θεζημονβία ιδπακζζιχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ

απμημιζδή ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ ιενζικά βζα ηδ δζαπείνζζδ,
ζφιθςκα ιε ημκ ακηίζημζπμ ζπεδζαζιυ πμο ηαηανηίγεηαζ απυ ηδκ Πενζθένεζα, ηςκ
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ζηενεχκ απμαθήηςκ, ηδκ απμηαηάζηαζδ οθζζηαιέκςκ πχνςκ εκαπυεεζδξ (ΥΑΓΑ), ηδκ
ηαηαζηεοή ηαζ δζαπείνζζδ ζοζηδιάηςκ απμπέηεοζδξ ηαζ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ, εκχ
εθέβπεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηδ νφειζζδ εειάηςκ πενζααθθμκηζηήξ πνμζηαζίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ
δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. Σα εέιαηα αοηά αθμνμφκ
ζδίςξ ζε ζθαβεία, ημζιδηήνζα, ηδκ

πενζααθθμκηζηή απμηαηάζηαζδ ηαζ ακάπθαζδ

πενζμπχκ, ηδκ πανμπή βκχιδξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ αζμιδπακζηχκ ηαζ Δπζπεζνδζζαηχκ
Πενζμπχκ (Β.Δ.Π.Δ.) ηαζ βζα ηδ ιεθέηδ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ, ηαη‟ άνενμ 5 κ.
2545/1997 (ΦΔΚ 254, Α΄), ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ οπδνεζία Πμθεμδμιίαξ, ηδ θήρδ
πνμθδπηζηχκ ηαζ ηαηαζηαθηζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ
απυ εηδήθςζδ πονηαβζάξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ιενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ
απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ, κμιείξ ηαζ επζηανπςηέξ, πνμξ ηαεανζζιυ ηςκ μζημπεδζηχκ ηαζ
αηάθοπηςκ πχνςκ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ πυθεςκ ηαζ αοημηεθχκ μζηζζιχκ ηαζ ζε
απυζηαζδ ιέπνζ 100 ιέηνςκ απυ ηα υνζά ημοξ. Δπίζδξ, ιεθεηά, ζπεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ
παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή

ζοζηδιάηςκ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ αζηζηχκ

ζηενεχκ απμαθήηςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, υπςξ ηαζ ηδ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ μζηζζιχκ.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο Κνηκεηεξίσλ: Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ηςκ
δδιμηζηχκ ημζιδηδνίςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαζ ημο εζδζηυηενμοξ
ηακμκζζιμφξ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο. Μενζικά βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηέκηνςκ
απμηέθνςζδξ κεηνχκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ πμνήβδζδ άδεαζξ ηαθήξ ηαζ απμηέθνςζδξ
κεηνχκ. Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ανπείςκ ηαηαβναθήξ ηςκ ηάεε
είδμοξ ζπεηζηχκ πθδνμθμνζαηχκ ζημζπείςκ ηδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ανπεία πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ μζημκμιζηέξ δμζμθδρίεξ ηςκ πμθζηχκ, εκχ ιενζικά βζα ηδκ
ηαεανζυηδηα, εοπνέπεζα, δζαηυζιδζδ ηςκ πχνςκ ηςκ ημζιδηδνίςκ ηαεχξ ηαζ βζα ηδ
ζοκηήνδζδ / ηαηαζηεοή ηςκ ηάθςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ ηαζ πναζίκμο ηςκ
ημζιδηδνίςκ.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ ζθαγείσλ. Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ηςκ
δδιμηζηχκ ζθαβείςκ. Μενζικά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ηαηαθθήθςκ ζοκεδηχκ οβζεζκήξ
ζηα δδιμηζηά ζθαβεία, βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ανπείςκ ηαηαβναθήξ ηςκ ηάεε
είδμοξ ζπεηζηχκ πθδνμθμνζαηχκ ζημζπείςκ, ηδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ανπεία πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ μζημκμιζηέξ δμζμθδρίεξ ηςκ πμθζηχκ ςξ πνμξ ηδ θεζημονβία
ηςκ ζθαβείςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ ηςκ ζθαβείςκ ηαεχξ ηαζ βζα
ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ηάεε είδμοξ οπμδμιχκ ηαζ ηεπκζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ ζθαβείςκ.
Αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σμ Γναθείμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ είκαζ ανιυδζμ
βζα ηδ δζαηφπςζδ εζζδβήζεςκ ζπεδζαζιμφ, ημ ζοκημκζζιυ δνάζεςκ βζα ηδκ πνυζθδρδ,
ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηνμθχκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο. Δζδζηυηενα
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δζαηοπχκεζ εζζδβήζεζξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηδξ πενζμπήξ ημο
Γήδιμο, ηαζ ιενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ιέηνςκ ηαζ
δνάζεςκ ζημ πθαίζζμ ημο εεκζημφ ηαζ πενζθενεζαημφ ζπεδζαζιμφ. Τπμζηδνίγεζ ημ
ζοκημκζζιυ ηαζ επζαθέπεζ ημ ένβμ ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ βζα ηδκ πνυθδρδ, εημζιυηδηα,
ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηνμθχκ πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ πενζμπή ημο
Γήιμο. Μενζικά βζα ηδκ δζάεεζδ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ δνάζδ ημο απαναίηδημο δοκαιζημφ ηαζ
ιέζςκ βζα ηδκ πνυζθδρδ, εημζιυηδηα, ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ ηαηαζηνμθχκ
ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, εκχ επελενβάγεηαζ εζδζηυηενεξ πνμηάζεζξ πνμξ ηζξ ανιυδζεξ
οπδνεζίεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ δαζζηχκ πενζμπχκ ημο Γήιμο, ζοιιεηέπεζ ζηδκ
μνβάκςζδ ηδξ πονμπνμζηαζίαξ ηςκ δαζχκ ηαζ δζαηοπχκεζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ
απμηαηάζηαζδ ηςκ δαζχκ.
Αξκνδηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Σμ Σιήια έπεζ επίζδξ ςξ ακηζηείιεκμ ηδκ
πνμχεδζδ ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζηζξ ηζκδηέξ ηαζ αηίκδηεξ εβηαηαζηάζεζξ ημο
Γήιμο (ηηίνζα, αοημηίκδηα ηθπ) ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ήπζςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ. ημ
πθαίζζμ αοηυ ιενζικά βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ζηαδζαηή εθανιμβή ζοζηήιαημξ εκενβεζαηήξ
δζαπείνζζδξ, βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ αεθηίςζδξ ηαζ ηςκ εθάπζζηςκ απαζηήζεςκ
εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ ιείςζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ
ηαηακάθςζδξ ηςκ ηηζνίςκ ημο Γήιμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ δζηηφςκ δθεηηνμθςηζζιμφ ηςκ
δδιυζζςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ πμο εεζπίγμκηαζ απυ ηδκ Πμθζηεία. Μενζικά βζα ηδκ
αλζμπμίδζδ ηςκ ήπζςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ

ηαζ ηδκ πνδζζιμπμίδζδ, ηαηά ημ δοκαηυκ,

ηαεανχκ μπδιάηςκ απυ ημ Γήιμ.

ΔΝΟΣΖΣΑ Σ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Άξζξν 11)
Ζ Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ ηήνδζδ
ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ανπείςκ πμο αθμνμφκ ηδκ δδιμηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή
ηςκ θδλζανπζηχκ βεβμκυηςκ ζηδκ πενζμπή ημο Γήιμο, βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ημκ
ζοκημκζζιυ εθανιμβήξ ηςκ πμθζηζηχκ, ζοζηδιάηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο απμζημπμφκ
ζηδκ μνεμθμβζηή δζμίηδζδ / δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο ηαζ βζα ηδκ
πανμπή βεκζηχκ οπδνεζζχκ δζμζηδηζηήξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ.
Πανάθθδθα δ Γζεφεοκζδ

είκαζ ανιυδζα

βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή

ηήνδζδ ηςκ

μζημκμιζηχκ πνμβναιιάηςκ θεζημονβίαξ ημο Γήιμο, ηδ ζςζηή απεζηυκζζδ ηςκ
μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ εζυδςκ ηαζ δαπακχκ ημο, ηαεχξ ηαζ ηδ
δζαζθάθζζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζεκένβεζα

[141]

υθςκ ηςκ κυιζιςκ δζαδζηαζζχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμιήεεζα οθζηχκ, ελμπθζζιμφ
ηαζ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο.
Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεφεοκζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απμζημθήξ ηδξ,
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ Νυιςκ, Γζαηαβιάηςκ ηαζ Τπμονβζηχκ
Απμθάζεςκ.
ηδ Γζεφεοκζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ Σιήια Γδιμηζηήξ Καηάζηαζδξ ηαζ Λδλζανπείμο
οπάβμκηαζ δζμζηδηζηά ηα απμηεκηνςιέκα Γναθεία Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ ζε Λάαανα ηαζ
Σοπενυ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ απμηεκηνςιέκμ Γναθείμ Γζμζηδηζηχκ εειάηςκ ηαζ
Δλοπδνέηδζδξ ημο πμθίηδ ζημ Μ.Γένεζμ, επίζδξ ζημ Σιήια Δζυδςκ, Πενζμοζίαξ ηαζ
Σαιείμο οπάβμκηαζ ηα απμηεκηνςιέκα βναθεία Οζημκμιζηχκ Θειάηςκ ζε Λάαανα ηαζ
Σοπενυ ηαεχξ ηαζ ζημ Σιήια ΚΔΠ οπάβμκηαζ ηα απμηεκηνςιέκα Γναθεία ΚΔΠ ζε
Λάαανα ηαζ Σοπενυ.

Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ

Γζμζηδηζηχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ μζ ελήξ:
(1) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
(Α) Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο)
1)

Σδνεί ηαζ εκδιενχκεζ ηα ιδηνχα ημο δδιμημθμβίμο ηαζ ηα ιδηνχα αννέκςκ, ζφιθςκα

ιε ηζξ ζζπφμοζεξ εεζιμεεηδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ
απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηήνδζδ ημο Δεκζημφ Γδιμημθμβίμο.
2)

Μενζικά βζα ηδκ πνυζθδρδ ηαζ αθθαβή επςκφιμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ

πνυζθδρδ

παηνςκφιμο ηαζ ιδηνςκφιμο απυ παζδζά, πμο βεκκήεδηακ πςνίξ βάιμ ηςκ βμκέςκ ημοξ
ή είκαζ αβκχζηςκ βμκέςκ.
3)

Μενζικά βζα ημκ ελεθθδκζζιυ ημο μκμιαηεπςκφιμο Δθθήκςκ ημο ελςηενζημφ,

μιμβεκχκ αθθμδαπχκ, πμο απμηημφκ ηδκ εθθδκζηή ζεαβέκεζα ηαζ παθζκκμζηδζάκηςκ
μιμβεκχκ, πμο έπμοκ ηδκ εθθδκζηή ζεαβέκεζα.
4)

Υμνδβεί άδεζεξ πμθζηζημφ βάιμο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηέθεζδ ηςκ βάιςκ αοηχκ.

5)

Δκδιενχκεζ πενζμδζηά ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ βζα ηζξ ιεηααμθέξ πνμζςπζηήξ

ηαηάζηαζδξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηα ηδνμφιεκα ζημζπεία.
6)

Δηδίδεζ ηάεε είδμοξ πζζημπμζδηζηά αημιζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηαεχξ ηαζ

ηάεε είδμοξ αεααζχζεζξ, ηαηαθυβμοξ ηαζ πίκαηεξ ιε ηα ζημζπεία πμο ακαβνάθμκηαζ ζηα
ακςηένς Μδηνχα.
7)

οκενβάγεηαζ ιε άθθμοξ Γήιμοξ ηαζ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ιεηααμθχκ

ηςκ ιδηνχςκ ζε ακηζζημζπία πνμξ ακάθμβα ανπεία πμο ηδνμφκηαζ εηεί.
8)

Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο Γήιμο πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ

ζζπφμοζα εηθμβζηή κμιμεεζία.
(Β) Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Λεμηαξρείνπ)
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1.

Σδνεί ηαζ εκδιενχκεζ ηα θδλζανπζηά αζαθία ηαζ ανπεία, ζηα μπμία ηαηαπςνμφκηαζ ηα

θδλζανπζηά βεβμκυηα πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ πενζθένεζα ημο Γήιμο ηαεχξ ηαζ ηάεε
ιεηαβεκέζηενμ

βεβμκυξ

πμο

ζοκδέεηαζ

ιε

αοηά,

ζφιθςκα

ιε

ηζξ

ζζπφμοζεξ

εεζιμεεηδιέκεξ δζαδζηαζίεξ.
2.

Σδνεί ανπεία επζζήιςκ εββνάθςκ θδλζανπζηχκ βεβμκυηςκ.

3.

Δηδίδεζ

απμζπάζιαηα ηςκ θδλζανπζηχκ πνάλεςκ ή άθθα εεζιμεεηδιέκα

πζζημπμζδηζηά.
4.

Δκδιενχκεζ ηα ακηίζημζπα Σιήιαηα άθθςκ Γήιςκ βζα ηα θδλζανπζηά βεβμκυηα πμο

επδνεάγμοκ ηα ζημζπεία ηςκ ιδηνχςκ / ανπείςκ πμο ηδνμφκηαζ ζηα Σιήιαηα αοηά.
5.

οκενβάγεηαζ ιε Λδλζανπεία άθθςκ Γήιςκ ζε πενζπηχζεζξ ιεηααμθχκ ή πνμζεήηδξ

θδλζανπζηχκ πνάλεςκ πμο ανίζημκηαζ ηαηαπςνδιέκεξ εηεί.
(Γ) Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Αιινδαπώλ
1. Σδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία πενί ζεαβέκεζαξ,
αθθμδαπχκ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηαζμδμζίεξ πμο δίδμκηαζ ζημ Γήιμ.
(Γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
1)

πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εζςηενζηχκ

ηακμκζζιχκ πμο νοειίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε ημ πνμζςπζηυ ημο, ζημ πθαίζζμ
πάκημηε ηςκ βεκζηυηενςκ νοειίζεςκ ηδξ Πμθζηείαξ.
2)

ημ πθαίζζμ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ ακενχπζκμο δοκαιζημφ πμο εεζπίγεζ δ Πμθζηεία βζα

ημκ δδιυζζμ ημιέα, ιενζικά βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηαίςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ακά
δζμζηδηζηή εκυηδηα ημο Γήιμο ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γναθείμ Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ
Ονβάκςζδξ ημο Σιήιαημξ Πνμβναιιαηζζιμφ, Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδκ
ηαηάνηζζδ / επζηαζνμπμίδζδ ηςκ πενζβναθχκ ανιμδζμηήηςκ ηςκ επζιένμοξ εέζεςκ.
3)

Παναημθμοεεί ηδκ ηάθορδ ηςκ δζαθυνςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ζηζξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ

ημο Γήιμο ιε ζηυπμ ηυζμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πνμζυκηςκ ηςκ ζηεθεπχκ υζμ ηαζ ηδκ
απνυζημπηδ ηαζ δζανηή ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ δδιμηζηχκ οπδνεζζχκ.
4)

Δζζδβείηαζ, έπεζηα απυ ζπεηζηά αζηήιαηα ηςκ ανιυδζςκ Πνμσζηαιέκςκ, ηζξ ηαηάθθδθεξ

εζςηενζηέξ ιεηαηζκήζεζξ ζηεθεπχκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηάθορδ ηςκ επζιένμοξ
εέζεςκ ενβαζίαξ ιε αάζδ ηα πνμζυκηα ηςκ ζηεθεπχκ.
5)

Αλζμθμβεί ηα πνμζυκηα ηςκ κεμπνμζθαιαακμιέκςκ ζηεθεπχκ ηαζ

δζαιμνθχκεζ

ζπεηζηέξ πνμηάζεζξ πνμξ ημοξ πνμσζηαιέκμοξ ηςκ πνμξ ηάθορδ εέζεςκ.
6)

Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή ημο

ζοζηήιαημξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ

Γήιμ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζπεηζηχκ ζημζπείςκ.
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7)

Δζζδβείηαζ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ οθμπμίδζδ ιέηνςκ επζπνυζεεηδξ ζηήνζλδξ ημο

ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο.
8)

Μενζικά βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο ιε ημκ

πνμζδζμνζζιυ

ηςκ

ακαβηχκ

αεθηίςζδξ

ηςκ

πνμζυκηςκ

ηαζ

ζηακμηήηςκ

ηςκ

ενβαγμιέκςκ.
9)

πεδζάγεζ, εζζδβείηαζ

ηαζ μνβακχκεζ

πνμβνάιιαηα ζοκεπζγυιεκδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ

επζιυνθςζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ημο Γήιμο. Παναημθμοεεί ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ
πνμβναιιάηςκ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
10) Μενζικά βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ ιέζα ζημ Γήιμ ιε ημκ
ζπεδζαζιυ, ηδκ εζζήβδζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ εηδδθχζεςκ.
Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα κεηξώσλ θαη δηαδηθαζηώλ πξνζσπηθνύ
1.

Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ ηαζ ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ πμο ζζπφμοκ

εηάζημηε ηαζ νοειίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ημο Γήιμο ιε ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ημο.
2.

Μενζικά βζα ηδ δζεκένβεζα ηαζ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πνυζθδρδξ ακενχπζκμο

δοκαιζημφ βζα ηδκ ηάθορδ ζοβηεηνζιέκςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ιε αάζδ ηζξ κυιζιεξ
δζαδζηαζίεξ.
3.

Σδνεί ηα Μδηνχα ημο Πνμζςπζημφ ζημ μπμίμ ηαηαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ αημιζηήξ

ηαζ μζημβεκεζαηήξ ημο ηαηάζηαζδξ, μζ ηάεε είδμοξ ιεηααμθέξ ζηδκ ενβαζζαηή ημο γςή ηαζ
ηα πνμζυκηα ημο.
4.

πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ

αεθηζχζεζξ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή υθςκ ηςκ

δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απαζπυθδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ.
5.

οβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία απαζπυθδζδξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ

ενβαγμιέκςκ ηαζ εκδιενχκεζ έβηαζνα ηζξ ανιυδζεξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ, χζηε κα
πνμςεείηαζ έβηαζνα δ πθδνςιή ηαζ δ απυδμζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ αοηχκ.
6.

οκενβάγεηαζ ιε ημοξ Πνμσζηαιέκμοξ

ηςκ επζιένμοξ δζμζηδηζηχκ εκμηήηςκ ημο

Γήιμο ηαζ ημοξ εκδιενχκεζ βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ.
7.

Δηδίδεζ ηάεε είδμοξ αεααζχζεζξ πνμξ ημ πνμζςπζηυ βζα εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ

απαζπυθδζήξ ημοξ ζημ Γήιμ.
8.

Μενζικά βζα ηδκ εέζπζζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ηακυκςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ

ενβαγμιέκςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ κμιμεεζία ηαζ πανέπεζ ηάεε δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ ζημοξ
ηεπκζημφξ αζθαθείαξ ηαζ ζημοξ βζαηνμφξ ενβαζίαξ πμο πνμζθένμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ
οπδνεζίεξ ημοξ ζημ Γήιμ.
Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο
1.

Μενζικά βζα ηδκ θφθαλδ, ηδκ αζθάθεζα

εβηαηαζηάζεςκ ημο Γήιμο.
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ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ ηάεε είδμοξ

2.

Μενζικά βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ ηηζνζαηχκ ηαζ ηςκ

δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο Γήιμο.
3.

Μενζικά βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ ιεηαθμνέξ ημο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο.

4.

Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο Κεκηνζημφ Πνςημηυθθμο ημο Γήιμο ηαζ δζεηπεναζχκεζ

ηα ζπεηζηά έββναθα ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ βναιιαηείεξ ηςκ επζιένμοξ οπδνεζζχκ.
5.

Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ημο Γήιμο.

6.

Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηχκ ηαζ Οζημκμιζηχκ

Τπδνεζζχκ ηαζ ηα Σιήιαηά ηδξ.
7.

Μενζικά βζα ηδ ζφζηαζδ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ απμηεκηνςιέκςκ Γναθείςκ

Γζμζηδηζηχκ Θειάηςκ ζε δδιμηζηέξ εκυηδηεξ ημο Γήιμο.
(Δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο ησλ Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ
Σμ Γναθείμ Τπμζηήνζλδξ ηςκ Πμθζηζηχκ Ονβάκςκ πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ
βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζηα αζνεηά δζμζηδηζηά υνβακα ημο Γήιμο. Δζδζηυηενα ημ Σιήια :
1) Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα ζοθθμβζηά
δζμζηδηζηά αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο, δδθαδή ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, ηδκ Οζημκμιζηή
Δπζηνμπή, ηδκ Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ ηαζ ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή.
2) Πανέπεζ ηάεε είδμοξ δζμζηδηζηή ηαζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα αημιζηά
δζμζηδηζηά αζνεηά υνβακα ημο Γήιμο, δδθαδή ημκ Πνυεδνμ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο,
ημκ Γήιανπμ, ημοξ Ακηζδδιάνπμοξ, ηαεχξ ηαζ ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα.
3) Πανέπεζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηδ Γδιμηζηή Δπζηνμπή Γζααμφθεοζδξ, ημ
οιαμφθζμ Έκηαλδξ Μεηακαζηχκ, ηζξ Δπζηνμπέξ ημο Γδιμηζημφ οιαμοθίμο, ηαεχξ ηαζ
πνμξ ημ οιπαναζηάηδ ημο Γδιυηδ ηαζ ηδξ Δπζπείνδζδξ.
4) Πανέπεζ βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ ζηζξ Γδιμηζηέξ Παναηάλεζξ.
5) Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο βζα
ηζξ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμοκ ηα υνβακα ημο Γήιμο.
6) Σδνεί ημ ανπείμ ηςκ εηπνμζχπςκ ημο Γήιμο ζε δζαθυνμοξ θμνείξ ηαζ υνβακα ηαζ
ιενζικά βζα ηδκ απμζημθή ζημζπείςκ ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηαζ ηδκ παναθααή ηαζ
δζεηπεναίςζδ ηςκ εηεέζεςκ πμο οπμαάθθμοκ ζημ Γήιμ.
(2) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ
1) Μενζικά

βζα ηδκ ηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαηάνηζζδξ ηςκ Πνμτπμθμβζζιχκ ημο

Γήιμο.
2) οκενβάγεηαζ ιε ηζξ επζιένμοξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ πανμπή μζημκμιζηχκ
ζημζπείςκ, ηαηεοεφκζεςκ ηαζ πνμηφπςκ πμο εα επζηνέπμοκ ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ
πνμτπμθμβζζιχκ ημοξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα ακηίζημζπα πνμβνάιιαηά ημοξ.
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3) οβηεκηνχκεζ ημοξ επζιένμοξ πνμτπμθμβζζιμφξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ δζαιμνθχκεζ ηαζ
εζζδβείηαζ ημοξ ζοκμθζημφξ Πνμτπμθμβζζιμφξ ημο Γήιμο πνμξ έβηνζζδ.
4) Παναημθμοεεί ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Πνμτπμθμβζζιχκ, επζζδιαίκεζ ηζξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ
απμθμβζζηζηχκ ηαζ πνμτπμθμβζζηζηχκ ιεβεεχκ , ιενζικά βζα ηδκ

ενιδκεία ηςκ

απμηθίζεςκ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ ακαβηαίεξ δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ.
5) οκενβάγεηαζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
αιθίδνμιδξ εκδιένςζδξ ηαζ νμήξ ηςκ μζημκμιζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
εηηέθεζδ ηαζ ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ πνμτπμθμβζζιχκ ηάεε οπδνεζίαξ .
6) Μενζικά βζα ηδκ ζφκηαλδ ηαζ οπμαμθή ζηα ανιυδζα υνβακα ηα πενζμδζηά μζημκμιζηά
απμθμβζζηζηά ζημζπεία, ζφιθςκα ιε ημ ζφζηδια μζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ ημο Γήιμο.
7) Παναημθμοεεί

ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ηαιεζαηχκ πνμβναιιάηςκ ημο

Γήιμο. Γζενεοκά ηζξ ηαιεζαηέξ ακάβηεξ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαιεζαηχκ ακαβηχκ ημο Γήιμο. Μενζικά βζα ηδκ εθανιμβή

ηςκ

απμθάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηάθορδ ηςκ ηαιεζαηχκ ακαβηχκ ημο Γήιμο.
8) οκενβάγεηαζ ιε ηζξ ηνάπεγεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαεεζίιςκ ημο
Γήιμο.
(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Λνγηζηεξίνπ
1.

Σδνεί ημ ζφζηδια θμβζζηζηήξ απεζηυκζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ημο Γήιμο ηαζ

ηδνεί ηζξ ζπεηζηέξ θμβζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηα ακηίζημζπα θμβζζηζηά αζαθία ηαζ ζημζπεία..
2.

Σδνεί ηα ανπεία ηςκ ηάεε είδμοξ παναζηαηζηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εκδιένςζδ

ημο ζοζηήιαημξ θμβζζηζηήξ απεζηυκζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ πνάλεςκ ημο Γήιμο.
3.

Παναημθμοεεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ

εηπθήνςζδ υθςκ ηςκ θμνμθμβζηχκ ηαζ

αζθαθζζηζηχκ οπμπνεχζεςκ ημο Γήιμο.
4.

Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ηδ θμβζζηζηή ζοιθςκία ηςκ δμζμθδπηζηχκ θμβανζαζιχκ ιε

ηνάπεγεξ, πνμιδεεοηέξ, πζζηςηέξ ηαζ άθθμοξ ζοκαθθαζζμιέκμοξ ιε ημκ Γήιμ , ηαεχξ
ηαζ ηςκ δμζμθδπηζηχκ θμβανζαζιχκ ιε ηα κμιζηά πνυζςπα ηαζ ηα ζδνφιαηα ημο Γήιμο.
5.

Δηδίδεζ ηζξ θμβζζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ηδνμφιεκμ

θμβζζηζηυ ζπέδζμ (ππ. ζζμθμβζζιμί ηαζ απμηεθέζιαηα πνήζδξ) ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηα
ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο ιε αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαδζηαζίεξ.
6.

Πανέπεζ ηάεε είδμοξ πθδνμθυνδζδ πνμξ ηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο ηαζ ηζξ

οπυθμζπεξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ θμβζζηζηχκ ιεβεεχκ ημο Γήιμο.
7.

Μενζικά

βζα

ηδκ

πανμπή

ηάεε

είδμοξ

ζημζπείςκ

πμο

γδημφκηαζ

απυ

Γδιυζζεξ/Δθεβηηζηέξ Τπδνεζίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ζζπφμοκ εηάζημηε.
8.

Σδνεί εζδζηά ζοζηήιαηα θμβζζηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ Πνμβναιιάηςκ ηαζ

Ένβςκ ζηα μπμία ζοιιεηέπεζ μ Γήιμξ ηαζ πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ ημ Πνυβναιια
Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ή/ηαζ απυ εονςπασημφξ ή δζεεκείξ πυνμοξ.
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9.

Σδνεί ανπείμ Παναζηαηζηχκ Γζαπείνζζδξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ

ένβςκ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζημοξ εζδζημφξ ηακμκζζιμφξ ηςκ θμνέςκ απυ ημοξ
πνμένπεηαζ δ ζπεηζηή πνδιαημδυηδζδ.
10. Μενζικά βζα ηδκ εημζιαζία ηςκ πενζμδζηχκ μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηδκ πνυμδμ ηςκ πνμδβμοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ένβςκ.
11. Σδνεί ημ ανπείμ ζοιαάζεςκ βζα οπδνεζίεξ, ένβα ηαζ πνμιήεεζεξ πμο ακαεέηεζ μ
Γήιμξ. Παναθαιαάκεζ ηαζ εθέβπεζ ηα ηάεε θφζδξ παναζηαηζηά πμο απαζημφκηαζ ηαηά
πενίπηςζδ βζα ηδκ πθδνςιή ηςκ μθεζθχκ ημο Γήιμο ζημοξ ακηίζημζπμοξ δζηαζμφπμοξ ηαζ
εθέβπεζ ηδκ φπανλδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδ δζεκένβεζα πθδνςιχκ ημο Γήιμο ιε αάζδ
ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ ακηζζημίπςκ ζοιαάζεςκ.
12. Δθέβπεζ

ηδκ

πνυαθερδ

ηςκ

μθεζθχκ

ζημοξ

ακηίζημζπμοξ

ηςδζημφξ

ημο

πνμτπμθμβζζιμφ ημο Γήιμο ηαζ εθέβπεζ ηδκ επάνηεζαξ ηςκ ακηίζημζπςκ πζζηχζεςκ.
13. Δηδίδεζ ηα εκηάθιαηα πθδνςιήξ ηςκ μθεζθχκ ημο Γήιμο ηαζ ηα απμζηέθθεζ ζημ
Σαιείμ βζα πθδνςιή.
14. Μενζικά βζα ηδκ παναθααή απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ πνμιδεεοηέξ ηςκ ηάεε είδμοξ
απαζημφιεκςκ οθζηχκ παβίςκ(ιδπακήιαηα-ελμπθζζιυξ) ή ακαθςζίιςκ.
15. Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ δζαπεζνζζηζηχκ αζαθίςκ ηςκ απμεδηχκ (ηαηά
πμζυηδηα ηαζ αλία )ιε ηα εζζαβυιεκα ηαζ ελαβυιεκα είδδ, ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
πμνήβδζδξ ηςκ εζδχκ πμο ηδνμφκηαζ ζηα απμεέιαηα ηςκ απμεδηχκ ημο Γήιμο.
16. Παναημθμοεεί ηα απμεειάηςκ ηςκ απμεδηχκ ηαζ δζαηοπχκεζ εζζδβήζεζξ βζα ηδκ
ακάβηδ ακακέςζήξ ημοξ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ πμο ηάκμοκ πνήζδ
ηςκ οθζηχκ ηςκ απμεδηχκ.
17. Σδνεί ημ ανπείμ ηςκ

παβίςκ ηζκδηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο Γήιμο ηαζ

παναημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή ηςκ παβίςκ αοηχκ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.
18. Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ παναηηδνζζιμφ οθζηχκ ςξ απνήζηςκ ή ςξ οθζηχκ πμο
πθεμκάγμοκ ηαζ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηαζηνμθήξ, απμιάηνοκζδξ ή εηπμίδζήξ ημοξ.
19. Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηάεε είδμοξ δζαδζηαζζχκ ηςκ πενζμδζηχκ απμβναθχκ.
20. οβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία ιεηααμθχκ ηαζ ηςκ ακηζζημίπςκ ηαηααθδεέκηςκ πανμπχκ ή
ηαηαθμβζζεέκηςκ πμζχκ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ημο Γήιμο, πμο έπμοκ επίδναζδ ζηδκ
δζαιυνθςζδ ηςκ αιμζαχκ ημο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ έηδμζδ ηςκ ιζζεμθμβζηχκ
ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηδκ πθδνςιή ηςκ αιμζαχκ
21. Μενζικά βζα ηδ έηδμζδ αεααζχζεςκ ηαηααθδεεζζχκ αιμζαχκ πνμξ ημ πνμζςπζηυ
ημο Γήιμο ηαζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηαζ ηδκ απυδμζδ πνμξ ηα αζθαθζζηζηά ηαιεία ηςκ
ακηζζημίπςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ.
(γ)Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ / ππεξεζηψλ
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1. πεδζάγεζ ηαζ εζζδβείηαζ ηζξ εζςηενζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο πνμβνάιιαημξ
απαζημοιέκςκ πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ, ζοβηεκηνχκεζ ηζξ αζηήζεζξ ηςκ δδιμηζηχκ
οπδνεζζχκ, ελεηάγεζ ηδκ ζημπζιυηδηα αοηχκ ηαζ δζαιμνθχκεζ πενζμδζηά πνμβνάιιαηα
βζα ηδκ πνμιήεεζα ηάεε είδμοξ οθζηχκ, ελμπθζζιμφ ηαζ οπδνεζζχκ ηαζ εζζδβείηαζ αοηά βζα
έβηνζζδ ζηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο.
2. Γζεκενβεί ένεοκεξ αβμνάξ βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ εζδχκ ή ηςκ
οπδνεζζχκ πμο εκδζαθένμοκ ημ Γήιμ ηαζ ηδ θήρδ ζημζπείςκ ηζιχκ πνμιήεεζαξ ή
οπδνεζίαξ.
3. Γζεκενβεί ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ακάεεζδ ηςκ πνμιδεεζχκ ηαζ ηςκ ζοιαάζεςκ
πανμπήξ οπδνεζζχκ, ιέπνζ ηαζ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημοξ.
4. Μενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ παναηηδνζζιμφ οθζηχκ / ελμπθζζιμφ ςξ
απνήζηςκ ή ςξ οθζηχκ πμο πθεμκάγμοκ ηαζ ηδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηαζηνμθήξ,
απμιάηνοκζδξ ή εηπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ αοηχκ.
5. Σδνεί ηα πθδνμθμνζαηά ανπεία ηαζ έββναθα ηςκ ζοιαάζεςκ πνμιδεεζχκ ηαζ
οπδνεζζχκ.
(δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο
1) οβηεκηνχκεζ ζημζπεία βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ οπυπνεςκ ηαζ ημο φρμοξ ηςκ
πνδιαηζηχκ οπμπνεχζεςκ πνμξ ημκ Γήιμ ηςκ θοζζηχκ ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ βζα
θυνμοξ, εζζθμνέξ, ηέθδ, δζηαζχιαηα πμο πενζμδζηά πνέπεζ κα ηαηααάθθμκηαζ ζημ Γήιμ ιε
αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ εηάζημηε δζαηάλεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ.
2) Δθέβπεζ ηδκ αηνίαεζα ηςκ ιεβεεχκ ιε αάζδ ηα μπμία οπμθμβίγμκηαζ ημ φρμξ ακά
οπυπνεμ ηςκ πνμδβμφιεκςκ θυνςκ, εζζθμνχκ, ηεθχκ, δζηαζςιάηςκ ηθπ.
3) Γδιζμονβεί ηαζ ηδνεί ανπεία οπυπνεςκ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ επζιένμοξ πμζχκ πμο
απμηεθμφκ ηαηηζηά έζμδα ημο Γήιμο.
4) Δπελενβάγεηαζ ζημζπεία ηαζ οπμθμβίγεζ πενζμδζηά ημ φρμξ ηςκ μθεζθμιέκςκ πμζχκ
ηαηά ηαηδβμνία πνμζυδμο ηαζ οπυπνεμ. Καηανηίγεζ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ οπυπνεςκ
ηαζ ακηίζημζπςκ μθεζθυιεκςκ πμζχκ ηαηά ηαηδβμνία πνμζυδμο.
5) Μενζικά βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ οπυπνεςκ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ πνμδβμοιέκςκ
μθεζθμιέκςκ πμζχκ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ζζπφμοκ βζα ηζξ
πνμζθοβέξ ηςκ οπυπνεςκ υηακ αιθζζαδημφκ ημ φρμξ ηςκ μθεζθυιεκςκ πμζχκ .
6) Ονζζηζημπμζεί ημοξ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ
ηςκ ηοπυκ πνμζθοβχκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ακηζζημίπςκ εζζπνάλεςκ.
7) Σδνεί ηζξ ακηίζημζπεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ εηδίδεζ αεααζχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
είζπναλδ δζαθυνςκ ηεθχκ, δζηαζςιάηςκ ή εζζθμνχκ.
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8) Παναημθμοεεί ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηήνδζδ υθςκ ηςκ μζημκμιζηχκ δμζμθδρζχκ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο ιέζς ηςκ κεηνμηαθείςκ,
ζθαβείςκ, δδιμηζηχκ αβμνχκ, ηδξ φδνεοζδξ ηθπ.
9) Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δςνεχκ
ηαζ ηςκ ηθδνμδμηδιάηςκ πνμξ ημκ Γήιμ, ζφιθςκα ιε ημοξ ακηζζημίπμοξ υνμοξ.
10) Σδνεί ηα

ανπεία ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ζε

δθεηηνμκζηή ηαζ θοζζηή

ιμνθή ( θάηεθμζ ιε ζημζπεία πενζβναθζηά ηαζ ζδζμηηδζζαηά έββναθα)
11) Μενζικά βζα ηδκ δζενεφκδζδ ιεευδςκ αλζμπμίδζδξ ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ
πενζμοζίαξ,

δζαηοπχκεζ ζπεηζηέξ εζζδβήζεζξ πνμξ ηα ανιυδζα υνβακα ημο Γήιμο ηαζ

ιενζικά βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ζφιθςκα
ιε ηζξ ζπεηζηέξ απμθάζεζξ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ δδιμηζηήξ αηίκδηδξ
πενζμοζίαξ.
12) Μενζικά βζα ηδκ εηιίζεςζδ δδιμηζηχκ εηηάζεςκ βδξ βζα αζμιδπακζημφξ ή
αζμηεπκζημφξ ζημπμφξ, ηηδκμηνμθζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ, εβηαηαζηάζεζξ εενιμηδπίςκ ηαζ βζα
ιμκάδεξ ζημοξ ημιείξ αθζείαξ.
13) Μενζικά βζα ηδκ παναπχνδζδ πνήζδξ δδιμηζηχκ αηζκήηςκ ή ηδ ηαηααμθή
ιζζεχιαημξ πνμξ ηάθορδ ζηεβαζηζηχκ ακαβηχκ ηδξ πονμζαεζηζηήξ οπδνεζίαξ.
(ε) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σακείνπ
1. Γζεκενβεί ηζξ πθδνςιέξ πνμξ ημοξ δζηαζμφπμοξ ιε αάζδ ηα Δκηάθιαηα Πθδνςιχκ ηαζ
ιεηά απυ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο μνίγεζ μ κυιμξ.
2. Καηαβνάθεζ ηζξ δζεκενβμφιεκεξ πθδνςιέξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ
ιενζικά βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ ηάεε θφζδξ ηναηήζεςκ οπέν ηνίηςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα
επζιένμοξ εκηάθιαηα πθδνςιήξ.
3. Παναθαιαάκεζ ημοξ αεααζςηζημφξ ηαηαθυβμοξ ηςκ οπυπνεςκ ηαζ ηςκ ακηζζημίπςκ
μθεζθμιέκςκ ζημ Γήιμ πμζχκ ηαηά ηαηδβμνία εζυδμο. Δηδίδεζ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ
ημζκμπμίδζδ εζδζηχκ πνμζηθήζεςκ πνμξ ημοξ μθεζθέηεξ.
4. Γζεκενβεί ηζξ εζζπνάλεζξ ηςκ μθεζθχκ πνμξ ημκ Γήιμ ηαζ εκδιενχκεζ ημ θμβζζηζηυ
ζφζηδια ημο Γήιμο ιε ηζξ ζπεηζηέξ ηαιεζαηέξ εββναθέξ.
5. Παναημθμοεεί ηδκ ηαηημπμίδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ μθεζθεηχκ πνμξ ημκ Γήιμ ηαζ
εκδιενχκεζ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ βζα ηζξ ηαεοζηενμφιεκεξ μθεζθέξ.
6. Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ ημοξ οπαθθήθμοξ άθθςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο πμο
αζπμθμφκηαζ ιε εζζπνάλεζξ.
7. Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ζοκαθθαβχκ ιε ηζξ Σνάπεγεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πνδιαηζηχκ
δζαεεζίιςκ ηαζ ηδκ δζεκένβεζα εζζπνάλεςκ ηαζ πθδνςιχκ ιέζς επζηαβχκ.
8. Σδνεί ημ ακαβηαίμ θοζζηυ ηαιείμ ζηα βναθεία ημο Γήιμο.
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9. Σδνεί ανπεία ηςκ ηάεε είδμοξ παναζηαηζηχκ ηαζ ακηζζημίπςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εκδιένςζδ ημο θμβζζηζημφ ζοζηήιαημξ ημο Γήιμο ιε ηζξ
ηαιεζαηέξ εββναθέξ.
10.

Παναημθμοεεί ηδκ ηαιεζαηή νεοζηυηδηα ηαζ πνμβναιιαηίγεζ ηζξ πθδνςιέξ ζε

ζοκενβαζία ηαζ ιε άθθεξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ.
11.

Μενζικά βζα ηδ ζφζηαζδ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία

ηςκ απμηεκηνςιέκςκ

Γναθείςκ Οζημκμιζηχκ Θειάηςκ ζε δδιμηζηέξ εκυηδηεξ ημο Γήιμο.
(3) Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Κ.Δ.Π.
Σμ Κέκηνμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πανμπή δζμζηδηζηχκ
πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ απυ ηδκ οπμαμθή ηδξ
αίηδζδξ ιέπνζ ηδκ έηδμζδ ηδξ ηεθζηήξ πνάλδξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ηαε΄φθδκ ανιυδζεξ
οπδνεζίεξ. Δζδζηυηενα:
1)

Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ

δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ.
2)

Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ

οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο βζα ηδκ
δζεηπεναίςζδ ηδξ οπυεεζδξ απαζημφκηαζ δζηαζμθμβδηζηά, πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ ιαγί ιε
ηδκ αίηδζδ, ηα ακαγδηά ηαζ ηα παναθαιαάκεζ ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ απυ ηζξ
ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, ιεηά απυ ζπεηζηή ελμοζζμδυηδζδ ηςκ πμθζηχκ.
3)

Γζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ

δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζία ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ.
4)

Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί απυ

ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ, είηε ιε απμζημθή, είηε
ιέζς ημο ΚΔΠ.
5)

Πανέπεζ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ζημοξ πμθίηεξ ζφιθςκα ιε ημκ βεκζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ

ΚΔΠ ( επζηφνςζδ εββνάθςκ, εεχνδζδ βκδζίμο οπμβναθήξ, πμνήβδζδ πανάαμθςκ,
πμνήβδζδ απμδεζηηζηχκ θμνμθμβζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ ηθπ).
6)

Σδνεί ανπεία ηαζ επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία απυ ηδκ δνάζδ ημο ΚΔΠ.

7)

Παναημθμοεεί ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ e-kep βζα ηδκ

ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ζε απμιαηνοζιέκμοξ μζηζζιμφξ ημο Γήιμο.
8)

Τπμδέπεηαζ απυ άθθα Κ.Δ.Π. αζηήζεζξ πμθζηχκ δ δζεηπεναίςζδ ηςκ μπμίςκ ειπίπηεζ

ζηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο Γήιμο. Πνμςεεί ηα αζηήιαηα αοηά ζηζξ ανιυδζεξ βζα ηδ
δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζίεξ ηαζ παναημθμοεεί ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζεηπεναίςζδξ ηαζ ηδκ
ηήνδζδ ηςκ κυιζιςκ πνμκζηχκ πνμεεζιζχκ. Παναθαιαάκεζ ηα ζπεηζηά έββναθα απυ ηζξ
οπδνεζίεξ ηαζ ηα απμζηέθθεζ ζηα Κ.Δ.Π. ηδξ ανπζηήξ οπμαμθήξ ηςκ αζηήζεςκ.
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9)

Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα

αεθηζχζεζξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.2 : ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Οζ απμηεκηνςιέκεξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηζξ έδνεξ ηςκ δδιμηζηχκ
εκμηήηςκ Ονθέα ηαζ Σοπενμφ, Λάαανα ηαζ Σοπενυ ακηίζημζπα, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημ
Μ.Γένεζμ

χζηε κα ελοπδνεημφκ ηζξ δδιμηζηέξ / ημπζηέξ ημζκυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ ηαζ

πενζθαιαάκμοκ ηζξ παναηάης οπδνεζίεξ ακά εκυηδηα
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΑ ΛΑΒΑΡΑ (Άξζξν 12)
Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηα
Λάαανα είκαζ μζ ελήξ:
Α. Γξαθείν ΚΔΠ.
1) Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ
δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ.
2) Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ
οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο βζα ηδκ
δζεηπεναίςζδ ηδξ οπυεεζδξ απαζημφκηαζ δζηαζμθμβδηζηά, πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ ιαγί ιε
ηδκ αίηδζδ, ηα ακαγδηά ηαζ ηα παναθαιαάκεζ ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ απυ ηζξ
ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, ιεηά απυ ζπεηζηή ελμοζζμδυηδζδ ηςκ πμθζηχκ.
3) Γζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ
δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζία ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ.
4) Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί απυ
ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ, είηε ιε απμζημθή, είηε
ιέζς ημο ΚΔΠ.
5) Πανέπεζ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ζημοξ πμθίηεξ ζφιθςκα ιε ημκ βεκζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ
ΚΔΠ ( επζηφνςζδ εββνάθςκ, εεχνδζδ βκδζίμο οπμβναθήξ, πμνήβδζδ πανάαμθςκ,
πμνήβδζδ απμδεζηηζηχκ θμνμθμβζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ ηθπ).
6) Σδνεί ανπεία ηαζ επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία απυ ηδκ δνάζδ ημο ΚΔΠ.
7) Παναημθμοεεί ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ e-kep βζα ηδκ
ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ζε απμιαηνοζιέκμοξ μζηζζιμφξ ημο Γήιμο.
8) Τπμδέπεηαζ απυ άθθα Κ.Δ.Π. αζηήζεζξ πμθζηχκ δ δζεηπεναίςζδ ηςκ μπμίςκ ειπίπηεζ
ζηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο Γήιμο. Πνμςεεί ηα αζηήιαηα αοηά ζηζξ ανιυδζεξ βζα ηδ
δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζίεξ ηαζ παναημθμοεεί ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζεηπεναίςζδξ ηαζ ηδκ
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ηήνδζδ ηςκ κυιζιςκ πνμκζηχκ πνμεεζιζχκ. Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα
ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα αεθηζχζεζξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ.
Β. Γξαθείν Καζαξηφηεηαο, πληήξεζεο Τπνδνκψλ θαη θίλεζεο νρεκάησλ
1)

Μενζικά βζα ηδκ ηαεανζυηδηα, εοπνεπζζιυ, θφθαλδ ηαζ αζθάθεζα ηςκ ηάεε είδμοξ

εβηαηαζηάζεςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
2)

οβηεκηνχκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ οπμδμιχκ ημο Γήιμο (π.π.

δθεηηνμθςηζζιυξ) ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.
3)

Μενζικά βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ ηηζνζαηχκ ηαζ ηςκ

δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
4) Μενζικά βζα ηδκ επζζηεοή, ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ οδναοθζηχκ
ένβςκ φδνεοζδξ, απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ ηαζ μιανίςκ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
επελενβαζίαξ πυζζιμο ηαζ αηαεάνημο κενμφ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
5) Πνμααίκεζ ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ ηαηακαθχζεςκ κενμφ ζημοξ οδνμιεηνδηέξ ηδξ
δδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηζξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ βζα ηδκ είζπναλδ
ημο ακηζηίιμο ηςκ ηαηακαθχζεςκ
6)

Δίκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ ηήνδζδ

ιδπακδιάηςκ

ηδξ

δδιμηζηήξ

ηδξ δζαδζηαζίαξ ηίκδζδξ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ

εκυηδηαξ,

βζα

ηδκ ηήνδζδ

ηςκ

οπυ

ημο

κυιμο

πνμαθεπυιεκςκ αζαθίςκ ηαζ ζημζπείςκ ηαζ ηδ ζπεηζηή εκδιένςζδ ζπεηζηά ηςκ ανιυδζςκ
ηεκηνζηχκ οπδνεζζαηχκ ιμκάδςκ ημο Γήιμο
7)

Σδνεί ηδκ θοζζηή απμεήηδ ακηαθθαηηζηχκ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ πμο είκαζ ακαβηαία βζα

ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ ιδπακδιάηςκ
ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
8)

οβηεκηνχκεζ ηαζ ηδνεί ζημζπεία απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ζοκηήνδζδξ ηαζ

απμηαηάζηαζδξ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ εκδιενχκεζ ηζξ
ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζζαηέξ ιμκάδεξ ημο Γήιμο
Γ. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ
1)

Πανέπεζ βναιιαηεζαηή ηαζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημκ Ακηζδήιανπμ πμο

επμπηεφεζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ πνμξ ηα ηιήιαηά ηδξ.
2)

Πανέπεζ βναιιαηεζαηή ηαζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα πμθζηζηά υνβακα ηδξ

δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
3)

Παναημθμοεεί ηδκ

εθανιμβή υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ

απαζπυθδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ (ηήνδζδ ςνανίμο, έβηνζζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ οπενςνζχκ ηθπ).
4)

οβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία απαζπυθδζδξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ

ενβαγμιέκςκ ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ αιμζαέξ ημοξ ηαζ
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εκδιενχκεζ έβηαζνα ηζξ ανιυδζεξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ, χζηε κα πνμςεείηαζ έβηαζνα δ
πθδνςιή ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ δ απυδμζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ.
5)

Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.

6)

Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ

δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ ηεκηνζηέξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ.
7)

Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ

ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ δζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ
ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ δζεηπεναίςζή ημοξ δδιμηζηή
οπδνεζία ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ.
8)

Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ

γδηδεεί απυ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ.
9)

Σδνεί, ζε ημπζηυ επίπεδμ, ηζξ οπμπνεχζεζξ βζα ημ Γήιμ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ

ζζπφμοζα κμιμεεζία πενί ζεαβέκεζαξ, αθθμδαπχκ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ.
10) Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα
αεθηζχζεζξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ημο Γήιμο.
Γ. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ
1)

Γζεκενβεί πθδνςιέξ πνμξ δζηαζμφπμοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ εζδζηυηενεξ μδδβίεξ ηςκ

Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ, ιε αάζδ ηα Δκηάθιαηα Πθδνςιχκ ηαζ ιεηά απυ έθεβπμ ηςκ
δζηαζμθμβδηζηχκ πμο μνίγεζ μ κυιμξ.
2)

Καηαβνάθεζ ηζξ δζεκενβμφιεκεξ πθδνςιέξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ

εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηζξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ.
3)

Γζεκενβεί εζζπνάλεζξ μθεζθχκ πνμξ ημκ Γήιμ ηαζ εκδιενχκεζ ημ θμβζζηζηυ ζφζηδια

ημο Γήιμο ιε ηζξ ζπεηζηέξ ηαιεζαηέξ εββναθέξ, ζφιθςκα ιε εζδζηυηενεξ μδδβίεξ ηςκ
Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ.
4)

Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ζοκαθθαβχκ ιε ηζξ Σνάπεγεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ

πνδιαηζηχκ δζαεεζίιςκ ηαζ ηδκ δζεκένβεζα εζζπνάλεςκ ηαζ πθδνςιχκ ιέζς επζηαβχκ.
Σδνεί ημ ακαβηαίμ θοζζηυ ηαιείμ ζηα βναθεία ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ ΣΤΥΔΡΟ (Άξζξν 13)
Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζημ
Σοπενυ είκαζ μζ ελήξ:
Α. Γξαθείν ΚΔΠ.
1. Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ
δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ.
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2. Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ
οπδνεζίεξ ημο Γδιμζίμο, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο βζα ηδκ
δζεηπεναίςζδ ηδξ οπυεεζδξ απαζημφκηαζ δζηαζμθμβδηζηά, πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ ιαγί ιε
ηδκ αίηδζδ, ηα ακαγδηά ηαζ ηα παναθαιαάκεζ ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ απυ ηζξ
ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, ιεηά απυ ζπεηζηή ελμοζζμδυηδζδ ηςκ πμθζηχκ.
3. Γζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ
δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζία ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ.
4. Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί απυ
ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ, είηε ιε απμζημθή, είηε
ιέζς ημο ΚΔΠ.
5. Πανέπεζ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ζημοξ πμθίηεξ ζφιθςκα ιε ημκ βεκζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ
ΚΔΠ ( επζηφνςζδ εββνάθςκ, εεχνδζδ βκδζίμο οπμβναθήξ, πμνήβδζδ πανάαμθςκ,
πμνήβδζδ απμδεζηηζηχκ θμνμθμβζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ ηθπ).
6. Σδνεί ανπεία ηαζ επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία απυ ηδκ δνάζδ ημο ΚΔΠ.
7. Παναημθμοεεί ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ e-kep βζα ηδκ
ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ζε απμιαηνοζιέκμοξ μζηζζιμφξ ημο Γήιμο.
8. Τπμδέπεηαζ απυ άθθα Κ.Δ.Π. αζηήζεζξ πμθζηχκ δ δζεηπεναίςζδ ηςκ μπμίςκ ειπίπηεζ
ζηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο Γήιμο. Πνμςεεί ηα αζηήιαηα αοηά ζηζξ ανιυδζεξ βζα ηδ
δζεηπεναίςζή ημοξ οπδνεζίεξ ηαζ παναημθμοεεί ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζεηπεναίςζδξ ηαζ ηδκ
ηήνδζδ ηςκ κυιζιςκ πνμκζηχκ πνμεεζιζχκ. Παναθαιαάκεζ ηα ζπεηζηά έββναθα απυ ηζξ
οπδνεζίεξ ηαζ ηα απμζηέθθεζ ζηα Κ.Δ.Π. ηδξ ανπζηήξ οπμαμθήξ ηςκ αζηήζεςκ.
9. Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα
αεθηζχζεζξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ.
Β. Γξαθείν Καζαξηφηεηαο, πληήξεζεο Τπνδνκψλ θαη θίλεζεο νρεκάησλ
1. Μενζικά βζα ηδκ ηαεανζυηδηα, εοπνεπζζιυ, θφθαλδ ηαζ αζθάθεζα ηςκ ηάεε είδμοξ
εβηαηαζηάζεςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
2. οβηεκηνχκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ οπμδμιχκ ημο Γήιμο (π.π.
δθεηηνμθςηζζιυξ) ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο.
3. ενζικά βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ ηηζνζαηχκ ηαζ ηςκ
δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
4. Μενζικά βζα ηδκ επζζηεοή, ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ οδναοθζηχκ
ένβςκ φδνεοζδξ, απμπέηεοζδξ αηαεάνηςκ ηαζ μιανίςκ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
επελενβαζίαξ πυζζιμο ηαζ αηαεάνημο κενμφ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ .
5. Πνμααίκεζ ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ ηαηακαθχζεςκ κενμφ ζημοξ οδνμιεηνδηέξ ηδξ
δδιμηζηήξ
6. εκυηδηαξ ηαζ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηζξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ βζα ηδκ είζπναλδ ημο
ακηζηίιμο ηςκ ηαηακαθχζεςκ
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7. Δίκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ ηήνδζδ

ηδξ δζαδζηαζίαξ ηίκδζδξ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ

ιδπακδιάηςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ, βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ αζαθίςκ ηαζ
ζημζπείςκ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ηςκ ανιυδζςκ ηεκηνζηχκ ιμκάδςκ ημο Γήιμο
8. Σδνεί ηδκ θοζζηή απμεήηδ ακηαθθαηηζηχκ ηαζ θμζπχκ οθζηχκ πμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδ
ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ ηζκδηχκ ιδπακδιάηςκ ηδξ
δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
9. οβηεκηνχκεζ ηαζ ηδνεί ζημζπεία απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ζοκηήνδζδξ ηαζ
απμηαηάζηαζδξ αθααχκ ηςκ μπδιάηςκ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ εκδιενχκεζ ηζξ
ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζζαηέξ ιμκάδεξ ημο Γήιμο
Γ. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ
1. Πανέπεζ βναιιαηεζαηή ηαζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημκ Ακηζδήιανπμ πμο επμπηεφεζ
ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ πνμξ ηα ηιήιαηά ηδξ (ηήνδζδ πνςημηυθθμο,
δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ ηθπ).
2. Πανέπεζ βναιιαηεζαηή ηαζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα πμθζηζηά υνβακα ηδξ
δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
3. Παναημθμοεεί ηδκ

εθανιμβή υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ

απαζπυθδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ (ηήνδζδ ςνανίμο, έβηνζζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ οπενςνζχκ ηθπ).
4. οβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία απαζπυθδζδξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ
ενβαγμιέκςκ ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ αιμζαέξ ημοξ ηαζ
εκδιενχκεζ έβηαζνα ηζξ ανιυδζεξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ, χζηε κα πνμςεείηαζ έβηαζνα δ
πθδνςιή ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ δ απυδμζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ.
5. Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
6. Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ
δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ ηεκηνζηέξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ.
7. Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ
ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ δζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ
ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ δζεηπεναίςζή ημοξ δδιμηζηή
οπδνεζία ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ.
8. Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ
γδηδεεί απυ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ.
9. Σδνεί, ζε ημπζηυ επίπεδμ, ηζξ οπμπνεχζεζξ βζα ημ Γήιμ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ
ζζπφμοζα κμιμεεζία πενί ζεαβέκεζαξ, αθθμδαπχκ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ.
10.

Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα

αεθηζχζεζξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ημο Γήιμο.
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Γ. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ
1. Γζεκενβεί

πθδνςιέξ πνμξ

δζηαζμφπμοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ εζδζηυηενεξ μδδβίεξ ηςκ

Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ, ιε αάζδ ηα Δκηάθιαηα Πθδνςιχκ ηαζ ιεηά απυ έθεβπμ ηςκ
δζηαζμθμβδηζηχκ πμο μνίγεζ μ κυιμξ.
2. Καηαβνάθεζ ηζξ δζεκενβμφιεκεξ πθδνςιέξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ
εκδιενχκεζ ζπεηζηά ηζξ Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ.
3. Γζεκενβεί

εζζπνάλεζξ μθεζθχκ πνμξ ημκ Γήιμ ηαζ εκδιενχκεζ ημ θμβζζηζηυ ζφζηδια

ημο Γήιμο ιε ηζξ ζπεηζηέξ ηαιεζαηέξ εββναθέξ, ζφιθςκα ιε εζδζηυηενεξ μδδβίεξ ηςκ
Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ.
4. Σδνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ζοκαθθαβχκ ιε ηζξ Σνάπεγεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πνδιαηζηχκ
δζαεεζίιςκ ηαζ ηδκ δζεκένβεζα εζζπνάλεςκ ηαζ πθδνςιχκ ιέζς επζηαβχκ. Σδνεί ημ
ακαβηαίμ θοζζηυ ηαιείμ ζηα βναθεία ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ Μ.ΓΔΡΔΗΟ (Άξζξν 14)
Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επί ιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζημ
Μ.Γένεζμ είκαζ μζ ελήξ:
Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε
1. Πανέπεζ βναιιαηεζαηή ηαζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ημκ Ακηζδήιανπμ πμο επμπηεφεζ
ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ πνμξ ηα ηιήιαηά ηδξ (ηήνδζδ πνςημηυθθμο,
δζεηπεναίςζδ ηαζ ανπεζμεέηδζδ αθθδθμβναθίαξ, εέιαηα πνμζςπζημφ ηθπ).
2. Πανέπεζ βναιιαηεζαηή ηαζ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ πνμξ ηα πμθζηζηά υνβακα ηδξ
δδιμηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ ημο Γήιμο
3. Παναημθμοεεί ηδκ

εθανιμβή υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ

απαζπυθδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ (ηήνδζδ ςνανίμο, έβηνζζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ οπενςνζχκ ηθπ).
4. οβηεκηνχκεζ ηα ζημζπεία απαζπυθδζδξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ
ενβαγμιέκςκ ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ αιμζαέξ ημοξ ηαζ
εκδιενχκεζ έβηαζνα ηζξ ανιυδζεξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ, χζηε κα πνμςεείηαζ έβηαζνα δ
πθδνςιή ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ δ απυδμζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ.
5. Μενζικά βζα ηδ θεζημονβία ημο ηδθεθςκζημφ ηέκηνμο ηδξ δδιμηζηήξ εκυηδηαξ.
6. Δκδιενχκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ
δζεηπεναίςζδ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ ηεκηνζηέξ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ.
7. Παναθαιαάκεζ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ απυ ηζξ
ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ, εθέβπεζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ ηαζ δζααζαάγεζ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ
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ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ δζεηπεναίςζή ημοξ δδιμηζηή
οπδνεζία ιε μπμζμκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ.
8. Παναθαιαάκεζ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά έββναθα πμο έπμοκ
γδηδεεί απυ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ.
9. Σδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ βζα ημ Γήιμ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία
πενί ζεαβέκεζαξ, αθθμδαπχκ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ.
10.

Τπμδέπεηαζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ηα πανάπμκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ πμθζηχκ βζα

αεθηζχζεζξ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ ημο Γήιμο.

ΜΔΡΟ 3:

ΓΗΟΗΚΖΖ –ΔΠΟΠΣΔΗΑ –ΤΝΣΟΝΗΜΟ

Γηνίθεζε – Δπνπηεία – πληνληζκφο (Άξζξν 15)
1. Ο Γήιμξ δζμζηείηαζ απυ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ, ηδκ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, ηδκ
Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ Εςήξ, ηδκ Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή ηαζ ημ Γήιανπμ. Οζ ανιμδζυηδηεξ
ηςκ μνβάκςκ αοηχκ μνίγμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
2. νβακα δζμίηδζδξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημοξ, ηςκ Γδιμηζηχκ Κμζκμηήηςκ ηαζ
ηςκ Σμπζηχκ Κμζκμηήηςκ ημο Γήιμο είκαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ημ
οιαμφθζμ ηαζ μ Πνυεδνμξ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ Γδιμηζηήξ Κμζκυηδηαξ ή ημ οιαμφθζμ ηαζ
μ Πνυεδνμξ (ή μ εηπνυζςπμξ) ημο ζοιαμοθίμο ηδξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ ακηίζημζπα.
3. Σμ Γήιανπμ επζημονμφκ μζ Ακηζδήιανπμζ πμο μνίγεζ μ Γήιανπμξ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ
ιεηααζαάγεζ ηδκ άζηδζδ ανιμδζμηήηςκ ηαε΄ φθδ.
4. Οζ απμηεκηνςιέκεξ οπδνεζίεξ ζηζξ έδνεξ ηςκ Γδιμηζηχκ εκμηήηςκ επμπηεφμκηαζ
ζοκμθζηά απυ ημκ ακηίζημζπμ Ακηζδήιανπμ πμο μνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ
δζαηάλεζξ. Κάεε απμηεκηνςιέκδ οπδνεζία οπάβεηαζ δζμζηδηζηά ηαζ αημθμοεεί ηαηά ηδκ
άζηδζδ ηςκ εειαηζηχκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ, ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ ακηίζημζπδξ
οπενηείιεκδξ εειαηζηήξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ.
5. θεξ μζ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ημ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ,
Ονβάκςζδξ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ εθανιμβήξ
ηςκ Δπζπεζνδζζαηχκ Πνμβναιιάηςκ, ηςκ εηδζίςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ βεκζηά ηςκ
πνμβναιιάηςκ δνάζδξ ημο Γήιμο.
6. θεξ μζ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ηα απμηεκηνςιέκα Γναθεία
Γζμζηδηζηχκ εειάηςκ ηαζ Δλοπδνέηδζδξ ημο Πμθίηδ πνμηεζιέκμο αοηά (α) κα
εκδιενχκμοκ ηαζ κα πθδνμθμνμφκ ημοξ πμθίηεξ βζα ηζξ απαζημφιεκεξ εκένβεζεξ, (α) κα
παναθαιαάκμοκ αζηήζεζξ πμθζηχκ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ οπμεέζεχκ ημοξ ηαζ κα
δζααζαάγμοκ πθήνεζξ ημοξ θαηέθμοξ ζηδκ ανιυδζα βζα ηδκ δζεηπεναίςζή ημοξ δδιμηζηή
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οπδνεζία ηαζ (β) κα παναθαιαάκμοκ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηεκηνζηέξ οπδνεζίεξ ηα ηεθζηά
έββναθα πμο έπμοκ γδηδεεί ηαζ κα ιενζικμφκ βζα ηδκ πανάδμζή ημοξ ζημοξ πμθίηεξ.
7. Ο Γήιανπμξ δφκαηαζ κα ζοβηαθεί πενζμδζηά ή ηαηά πενίπηςζδ οκημκζζηζηά οιαμφθζα
ζηα μπμία ιεηέπμοκ ιε εηπνμζχπμοξ ημοξ ημ ζφκμθμ ή ιένμξ (ακάθμβα ιε μιμζμβεκή
εειαηζηά ακηζηείιεκα) ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο. Πανάθθδθα, ηαζ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απυδμζδξ ημο ένβμο ημο Γήιμο, είκαζ δοκαηυξ μ μνζζιυξ, ιε
απυθαζδ ημο Γδιάνπμο :
(α) Μυκζιςκ ή ηαηά πενίπηςζδ δζαηιδιαηζηχκ επζηνμπχκ ή μιάδςκ ενβαζίαξ βζα ηδκ
επελενβαζία γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ πενζζζυηενεξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ ημο Γήιμο.
(α) Οιάδςκ δζμίηδζδξ ένβμο ή πνμβνάιιαημξ.
(β) οκημκζζηχκ (project managers) βζα ηδκ εηηέθεζδ ένβςκ ή πνμβναιιάηςκ ιε
αλζμπμίδζδ πνμζςπζημφ ηαζ απυ δζάθμνεξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ.
(δ) Τπαθθήθςκ – ζοκδέζιςκ ιεηαλφ δζμζηδηζηχκ εκμηήηςκ ιε ζζπονή αθθδθελάνηδζδ.
Αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλσλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ (Άξζξν 16
Ο Πνμσζηάιεκμξ ιζαξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ (Γζεφεοκζδξ, Σιήιαημξ, Αοημηεθμφξ
Σιήιαημξ ή Αοημηεθμφξ Γναθείμο) εοεφκεηαζ έκακηζ ημο αιέζςξ οπενηείιεκμο δζμζηδηζημφ
επζπέδμο βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ απμδμηζηή εηηέθεζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ εκυηδηαξ,
πνμβναιιαηίγμκηαξ, μνβακχκμκηαξ, ζοκημκίγμκηαξ ηαζ εθέβπμκηαξ ηζξ επί ιένμοξ
δναζηδνζυηδηεξ, έηζζ χζηε κα εηπθδνχκμκηαζ μζ πενζμδζημί ζηυπμζ ημο Γήιμο ιε αάζδ ηα
ακηίζημζπα πνμβνάιιαηα δνάζδξ. Δζδζηυηενα μ πνμσζηάιεκμξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ:
1)

Γζαηοπχκεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ζενανπζηά ακχηενμ δζμζηδηζηυ επίπεδμ ηαζ ηδ

Γζεφεοκζδ Πνμβναιιαηζζιμφ, ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα δνάζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ
εκυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ πνμτπμθμβζζιμφξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ
Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ.
2)

Φνμκηίγεζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ηαηά πενίπηςζδ απμθάζεςκ ηςκ ζενανπζηά

ακςηένςκ δζμζηδηζηχκ επζπέδςκ.
3)

Τπμβνάθεζ ηα ζπεηζηά έββναθα βζα ηζξ απμθάζεζξ πμο απμηεκηνχκμκηαζ ζημκ

οπδνεζζαηυ ιδπακζζιυ ιεηά απυ ελμοζζμδυηδζδ ημο Γδιάνπμο.
4)

Μενζικά βζα ηδκ ζηεθέπςζδ, ηδκ μνβάκςζδ, ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ ιε ηνυπμ χζηε κα οθμπμζμφκηαζ απμηεθεζιαηζηά
ηα πνμβνάιιαηα δνάζδξ ηαζ μζ ηαηά πενίπηςζδ απμθάζεζξ ή εκημθέξ.
5)

Μενζικά βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δνάζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ

εκυηδηαξ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ,
ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ημο δδιυηδ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ακηαπυηνζζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηζξ
ημπζηέξ ακάβηεξ.

[158]

6)

Δπμπηεφεζ, αλζμθμβεί ηαζ ηαηεοεφκεζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ

ιενζικχκηαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ

δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ,

επζιυνθςζή ημο, ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ

ενβαζίαξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ανιμκζηχκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ.
7)

Δημζιάγεζ ημοξ πενζμδζημφξ απμθμβζζιμφξ ηςκ πνμβναιιάηςκ δνάζεζξ ηδξ

δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ μζημκμιζημφξ απμθμβζζιμφξ ζε ζοκενβαζία ιε
ηζξ μζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ.
8)

Παναθαιαάκεζ ηδκ αθθδθμβναθία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ δζμζηδηζηήξ

ιμκάδαξ ημο, ηδκ παναηηδνίγεζ ηαζ ηδκ δζακέιεζ ζηζξ ανιυδζεξ οπδνεζζαηέξ ιμκάδεξ ή
οπαθθήθμοξ πανέπμκηαξ ηζξ ακαβηαίεξ μδδβίεξ βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα βίκμοκ.
9)

Δζζδβείηαζ βζα εέιαηα ανιμδζυηδηαξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ πνμξ ημκ πνμσζηάιεκμ

ημο ακχηενμο ζενανπζηά επζπέδμο ηαζ ηα ανιυδζα πμθζηζηά υνβακα ηαζ πανίζηαηαζ, εθυζμκ
απαζηδεεί, ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ ηαζ επζηνμπχκ.
10) Έπεζ ημ δζηαίςια ηνμπμπμίδζδξ ή απυννζρδξ ηςκ οπδνεζζαηχκ εζζδβήζεςκ ηςκ
ηαηχηενςκ ζενανπζηά επζπέδςκ ιε εκοπυβναθδ πάκημηε ζδιείςζδ ημο ζηα ζπεηζηά
έββναθα ηαζ πανάθθδθδ οπμπνέςζδ έβηαζνδξ ηαζ αζηζμθμβδιέκδξ

εκδιένςζδξ ημο

ακχηενμο ζενανπζηά επζπέδμο.
11) Έπεζ ηδκ εοεφκδ εθέβπμο ηαζ εεχνδζδξ υθςκ ηςκ εββνάθςκ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ
δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ πμο επμπηεφεζ.
12) Γέπεηαζ ημοξ πμθίηεξ ηαζ πανέπεζ ηζξ ακαβηαίεξ δζεοηνζκήζεζξ ζε πενζπηχζεζξ
παναπυκςκ ηαζ δζαθμνχκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ οπδνεζίεξ πμο επμπηεφεζ. Δζζδβείηαζ
ζοζηήιαηα εκδιένςζδξ ηςκ δδιμηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζθενυιεκεξ οπδνεζίεξ, ηα
δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ έκακηζ ημο Γήιμο.
13) οκενβάγεηαζ ιε πνμσζηαιέκμοξ άθθςκ δζμζηδηζηχκ εκμηήηςκ ημο Γήιμο ή ηςκ
κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο βζα ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο
Γήιμο.
14) οκενβάγεηαζ ιε

θμνείξ εηηυξ Γήιμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ

δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ.
15) Δίκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ κμιζιυηδηα ηςκ εκενβεζχκ ηδξ δζμζηδηζηήξ ιμκάδαξ ημο.
16) Παναημθμοεεί ηδ κμιμεεζία, ηζξ ελεθίλεζξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηζξ
ελεθίλεζξ ζημκ ημπζηυ, εθθδκζηυ ηαζ δζεεκέξ πενζαάθθμκ, πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηζξ
θεζημονβίεξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ. Δκδιενχκεζ ημ πνμζςπζηυ ηαζ ιενζικά βζα ηδκ
ηήνδζδ ηςκ κμιζηχκ δζαηάλεςκ, ηδκ εθανιμβή ηαζκμημιζχκ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ηδξ
θεζημονβίαξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εκυηδηαξ ζηζξ ελεθίλεζξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ.
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (΄Αξζξν 17)
Οζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ επζιένμοξ μνβακζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ πνμσζηαιέκςκ ημοξ
εεςνμφκηαζ ςξ βεκζηή πενζβναθή ημο νυθμοξ ημοξ ηαζ απμηεθμφκ ημ ααζζηυ πθαίζζμ ηδξ
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θεζημονβίαξ ημοξ. Ο θεπημιενήξ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ ηάεε ιμκάδαξ, δ δζάνενςζδ ηςκ
ηιδιάηςκ ζε Γναθεία, μζ εέζεζξ ενβαζίαξ ηδξ ηάεε μνβακζηήξ ιμκάδαξ, μζ πενζβναθέξ
ηαεδηυκηςκ, ηαεχξ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ δζμίηδζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ, μνίγμκηαζ ιε
απμθάζεζξ ημο Γδιάνπμο ή ηαεμνίγμκηαζ ιε εζδζημφξ ηακμκζζιμφξ θεζημονβίαξ πμο
ζοκηάζζμκηαζ ιε απυθαζδ ημο Γδιάνπμο ιεηά απυ εζζήβδζδ ηςκ ανιυδζςκ
πνμσζηαιέκςκ.
ΜΔΡΟ 4 : ΘΔΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΔΗΓΗΚΔ ΘΔΔΗ (Άξζξν 18)
Ονίγμκηαζ μζ αηυθμοεεξ εέζεζξ εζδζημφ πνμζςπζημφ :
(Α) Σέζζενεζξ (4) εέζεζξ Δζδζηχκ οιαμφθςκ ή Δζδζηχκ οκενβαηχκ ή Δπζζηδιμκζηχκ
οκενβαηχκ.
(Β) Μία (1) εέζδ Γζηδβυνμο ιε έιιζζεδ εκημθή
ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ (Άξζξν 19)
1. Οζ εέζεζξ ημο ιμκίιμο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ :
Α. Πακεπζζηδιζαηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΠΔ).
Β. Σεπκμθμβζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΣΔ).
Γ. Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ (ΓΔ).
Γ. Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΤΔ).
Σα πνμζυκηα δζμνζζιμφ πενζβνάθμκηαζ ζημ Π.Γ. 37α/1987 ηαζ ζημ Π.Γ. 50/2001, υπςξ
εηάζημηε ζζπφμοκ.
2. ηδκ ηαηδβμνία Πακεπζζηδιζαηήξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ
πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:
ΚΛΑΓΟ ΠΔ

ΑΡΗΘΜΟ

Τπάξρνλ

ΘΔΔΧΝ

Πξνζσπηθφ

ΠΔ Γζμζηδηζημφ

6

5

ΠΔ Κμζκςκζμθυβςκ

1

ΠΔ Οζημκμιζημφ - Λμβζζηζημφ

1

1

ΠΔ Πμθζηζηχκ Μδπακζηχκ

2

1

ΠΔ Ανπζηεηηυκςκ Μδπακζηχκ

1

1

ΠΔ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ

1

ΠΔ Σμπμβνάθςκ Μδπακζηχκ

1

ΠΔ Υδιζηχκ Μδπακζηχκ

1

ΠΔ Μδπακζηχκ Πενζαάθθμκημξ

1
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1

ΠΔ Γεςπυκςκ (γςζηήξ ή θοηζηήξ παναβςβήξ) 1
ΠΔ Πθδνμθμνζηήξ

1

1
ΠΔ Ζθεηηνμθυβςκ Μδπακζηχκ ηαζ Μδπακζηχκ Ζ/Τ
ΠΔ Υδιζηχκ

1

ΠΔ Γδιμηζηήξ Αζηοκμιίαξ

1

ΠΔ Γζεηπεναίςζδξ οπμεέζεςκ πμθζηχκ

2

2

χλνιν ζέζεσλ ΠΔ

22

11

3. ηδκ ηαηδβμνία Σεπκμθμβζηήξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ πνμαθέπμκηαζ
ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:
ΚΛΑΓΟ ΣΔ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ
Τπάξρνλ
Πξνζσπηθφ

ΣΔ Κμζκςκζηχκ Λεζημονβχκ

2

ΣΔ Μδπακζηχκ Πμθζηζηχκ Γμιζηχκ Ένβςκ

2

ΣΔ Σεπκμθυβςκ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ

1

ΣΔ Δπζζηεπηχκ ηαζ Δπζζηεπηνζχκ Τβείαξ

1

ΣΔ Δπμπηχκ Γδιυζζαξ Τβείαξ

1

2

2
ΣΔ Σεπκμθυβςκ Γεςπμκίαξ (γςζηήξ ή θοηζηήξ
παναβςβήξ)
ΣΔ

Γαζμπμκίαξ

ηαζ

Γζαπείνζζδξ

1
Φοζζημφ

Πενζαάθθμκημξ
ΣΔ Γζμζηδηζημφ - Λμβζζηζημφ

4

ΣΔ Πθδνμθμνζηήξ

1

ΣΔ Γζμίηδζδξ Μμκάδςκ Σ.Α.

1

χλνιν ζέζεσλ ΣΔ

16

3

5

4. ηδκ ηαηδβμνία Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ
πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:
ΚΛΑΓΟ ΓΔ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ
Τπάξρνλ
Πξνζσπηθφ

ΓΔ Γζμζηδηζημφ - Λμβζζηζημφ

15

11

ΓΔ Δπμπηχκ Καεανζυηδηαξ

1

1

ΓΔ Γδιμηζηήξ Αζηοκμιίαξ

4

ΓΔ Ζθεηηνμθυβςκ

1

1

ΓΔ Υεζνζζηχκ Μδπακδιάηςκ Ένβςκ

5

1

ΓΔ Οδδβχκ Αοημηζκήηςκ

8

8
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ΓΔ

Σεπκζηχκ

Γεκζηά:

ήημζ

Όδνεοζδξ, 5

1

οκηδνδηέξ Δβηαηαζηάζεςκ - Μδπακδιάηςκ
Γναθείμο: Δθαζμπνςιαηζζηέξ Οζημδυιμζ
ΓΔ Κδπμονχκ – Γεκδνμηυιςκ –Ακεμηυιςκ- 1
Γεκδνμηδπμονχκ)
ΓΔ Πνμζςπζημφ Ζ/Τ

4

4

ΓΔ Γζεηπεναίςζδξ οπμεέζεςκ πμθζηχκ

3

3

ΓΔ Δζζπναηηυνςκ

1

1

χλνιν ζέζεσλ ΓΔ

48

31

5. ηδκ ηαηδβμνία Τπμπνεςηζηήξ

Δηπαίδεοζδξ οπάβμκηαζ μζ ελήξ ηθάδμζ ηαζ

πνμαθέπμκηαζ ακηίζημζπα μζ παναηάης εέζεζξ:
ΚΛΑΓΟ ΤΔ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ
Τπάξρνλ
Πξνζσπηθφ

ΤΔ Κθδηήνςκ – Θονςνχκ- Γεκζηχκ Καεδηυκηςκ1

1

ΤΔ Δνβαηχκ Καεανζυηδηαξ

6

3

ΤΔ Δνβαηχκ Πναζίκμο

3

ΤΔ Δνβαηχκ Νεηνμηαθείμο

3

2
ΤΔ Δνβαηχκ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ (π.π μδμπμζίαξ)
ΤΔ Δνβαηχκ Γεκ Καεδηυκηςκ

4

4

ΤΔ Δνβαηχκ Όδνεοζδξ

4

1

χλνιν ζέζεσλ ΤΔ

23

9

Άξζξν 20
ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΚΛΑΓΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ

ΓΔ Δζζπναηηυνςκ

1

……………………………………………………
Οζ εέζεζξ αοηέξ ηεκμφιεκεξ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ, ηαηανβμφκηαζ.
ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (άξζξν 21)
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1. Πνμαθέπμκηαζ μζ παναηάης εέζεζξ πμο ηαθφπημκηαζ απυ πνμζςπζηυ ιε ζφιααζδ
ενβαζίαξ ζδζςηζημφ δζηαίμο αμνίζημο πνυκμο (ΗΓΑΥ) ηαζ μζ μπμίεξ είκαζ πνμζςπμπαβείξ.
Οζ εέζεζξ αοηέξ ηαηανβμφκηαζ υηακ ηεκςεμφκ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ.
Δηδηθφηεηεο

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ

ΣΔ Γεςηεπκζηχκ

1

ΓΔ Γζμζηδηζημφ

4

ΓΔ Υεζνζζηχκ Μδπ/ηςκ

1

ΓΔ Οδδβχκ

3

ΤΔ Τπαθθήθςκ Γναθείμο

1

ΤΔ Δνβαηχκ

4

ΤΔ Καεανίζηνζεξ

11

χλνιν πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ ΗΓΑΥ

25

ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (άξζξν
22)
Πνμαθέπμκηαζ Δίημζζ (20) εέζεζξ πνμζςπζημφ ιε ζφιααζδ ενβαζίαξ ζδζςηζημφ δζηαίμο
μνζζιέκμο πνυκμο, δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ επμπζηχκ ή άθθςκ
πενζμδζηχκ ή πνυζηαζνςκ ακαβηχκ ηαεχξ ηαζ βζα ηάθορδ ακαβηχκ ακηαπμδμηζημφ
παναηηήνα, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.

Β. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΓΖΜΟΤ
1. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο» νπθιίνπ
(ΚΔΚΟΠΑΠ)
Με

ηδκ

απυθαζδ

41/2011

ημο

Γ..μοθθίμο

(ΦΔΚ

637/19.04.2011)

ζοβπςκεφεδηακ ηα Νμιζηά Πνυζςπα: α) «Κέκηνμ Παζδζμφ» ημο Γήιμο μοθθίμο, α)
«Γδιμηζηυ Αεθδηζηυ Κέκηνμ» , β) «ΚΑΠΖ» ημο Γήιμο μοθθίμο, δ) «Πκεοιαηζηυ
Κέκηνμ», ε) «Παζδζημί ηαειμί ημο Γήιμο Ονθέα»,

ζη) «Κέκηνμ Κμζκςκζηήξ

Φνμκηίδαξ Γήιμο Ονθέα (ΚΔΦΟ)», γ) «Κέκηνμ Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ Γήιμο
Σοπενμφ», δ) «ΚΑΠΖ Γήιμο Σοπενμφ», ε) «Κμζκςκζηή Μένζικα Σοπενμφ». Ακηί
αοηχκ ζοζηάεδηε κέμ Νμιζηυ Πνυζςπμ Γδιμζίμο Γζηαίμο ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ
«Κέκηνμ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ, Αθθδθεββφδξ ηαζ
Παζδείαξ» Γήιμο μοθθίμο (ΚΔΚΟΗΠΑΠ).
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2. ΚΟΠΟ: ημπυξ ημο Νμιζημφ Πνμζχπμο είκαζ δ μνβάκςζδ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ
ηάηςεζ οπδνεζζχκ ιε βκχιμκα ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ
ηαημίηςκ: Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Αθθδθεββφδξ ηαζ Σμιέαξ παζδείαξ
3. ΓΗΟΗΚΖΖ: Σμ κέμ Νμιζηυ Πνυζςπμ δζμζηείηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, ημ
μπμίμ απμηεθείηαζ απυ έκηεηα (11)
ιέθδ, ςξ ελήξ:
− ηνεζξ (3) Γδιμηζημφξ οιαμφθμοξ, ηέζζενα (4) ιέθδ πμο είκαζ πνήζηεξ ηςκ
οπδνεζζχκ ημο κμιζημφ πνμζχπμο ηαζ δδιυηεξ, δφμ (2) ιέθδ ηα μπμία ηαηέπμοκ
ακάθμβδ επαββεθιαηζηή ειπεζνία ή ημζκςκζηή δνάζδ ηαζ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ
πμο ζοκάδμοκ ιε ημ ζημπυ ημο Ν.Π.Γ.Γ., έκαξ (1) εηπνυζςπμξ ηςκ ενβαγμιέκςκ
ηαζ έκαξ (1) δδιυηδξ ηαζ ηάημζημξ ημο Γήιμο
Ζ εδηεία ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο αημθμοεεί ηδ εδηεία ημο Γδιμηζημφ
οιαμοθίμο ηαζ θήβεζ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο κέμο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο.
4. ΠΟΡΟΗ
Πυνμζ ημο Ν.Π.Γ.Γ είκαζ:
α) δ εηήζζα ηαηηζηή επζπμνήβδζδ ημο Γήιμο πμζμφ 950.000,00 € ηαζ ή ηοπυκ έηηαηηδ
επζπμνήβδζδ
α) ηάεε είδμοξ εζζθμνέξ, επζπμνδβήζεζξ, δςνεέξ, ηθδνμκμιζέξ ηαζ ηθδνμδμζίεξ,
β) εζζπνάλεζξ απυ ημ ακηίηζιμ ηςκ πναβιάηςκ ή ηςκ οπδνεζζχκ, πμο πανέπεζ ημ
Ν.Π.Γ.Γ.
δ) πνυζμδμζ απυ ηδ δζηή ημο πενζμοζία, ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ζοιιεημπή ημο ζε
πνμβνάιιαηα πνδιαημδυηδζδξ.
5. ΠΔΡΗΟΤΗΑ
Πενζμοζία ημο Νμιζημφ Πνμζχπμο είκαζ δ ηζκδηή ηαζ αηίκδηδ πενζμοζία ηςκ Νμιζηχκ
Πνμζχπςκ Γδιμζίμο Γζηαίμο ηδξ παναβνάθμο 1, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ηζκδηή ή
αηίκδηδ πενζμοζία πμο ηοπυκ απμηηδεεί ή αθζενςεεί ζηα κμιζηά πνυζςπα.

Β. ΚΟΔΓΖ
Με ηδκ απυθαζδ 41/2011 ημο Γ..μοθθίμο (ΦΔΚ 637/19.04.2011) ζοβπςκεφεδηακ
μζ «Γδιμηζηή Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Γήιμο μοθθίμο», ιε ημκ δζαηνζηζηυ ηίηθμ
«ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ..», «Γδιμηζηή Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Γήιμο Ονθέα», ιε ημκ
δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΓΖ.Κ.Δ.Γ.Ο.», «Γδιμηζηή Κμζκςθεθήξ Δπζπείνδζδ Σοπενμφ» ιε ημκ
δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ» ηαζ ζοζηήεδηε εκζαία Κμζκςθεθή Δπζπείνδζδ
Γήιμο μοθθίμο ςξ ελήξ:
ΔΠΧΝΤΜΗΑ: «ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ» ιε ημκ δζαηνζηζηυ
ηίηθμ «ΚΟ.Δ.ΓΖ..».
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ Ν. 3463/2006.
ΚΟΠΟ: ημπυξ ηδξ Κμζκςθεθμφξ Δπζπείνδζδξ είκαζ δ μνβάκςζδ ηαζ δ θεζημονβία
ηςκ ηάηςεζ οπδνεζζχκ ιε
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βκχιμκα ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ηαημίηςκ: Πενζαάθθμκημξ,
Πμθζηζζιμφ, Αεθδηζζιμφ.
ΓΗΟΗΚΖΖ: Ζ επζπείνδζδ δζμζηείηαζ απυ 9ιεθέξ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, ηα ιέθδ ημο
μπμίμο μνίγμκηαζ ιαγί ιε ημοξ ακαπθδνςηέξ ημοξ απυ ημ Γδιμηζηυ ή Κμζκμηζηυ
οιαμφθζμ.
Απυ ηα ιέθδ αοηά ημοθάπζζημ:
• ηνεζξ (3) είκαζ αζνεημί εηπνυζςπμζ ημο Γήιμο ηαζ ημοθάπζζημκ έκα ιέθμξ ελ αοηχκ
πνμένπεηαζ απυ ηδ ιεζμρδθία.
• έκαξ (1) είκαζ εηπνυζςπμξ ημζκςκζημφ θμνέα ηδξ πενζμπήξ.
• ηα οπυθμζπα ιέθδ είκαζ δδιυηεξ ή ηάημζημζ ημο Γήιμο πμο έπμοκ πείνα ή βκχζδ

Β.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ

ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Οζ απνδέθηεο ημο Σιήιαημξ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ μζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ, ηςκ
μζηζζιχκ ηδξ ηαζ ηςκ δδιμηζηχκ δζαιενζζιάηςκ. Οζ ακάβηεξ πμο ζηακμπμζμφκηαζ
ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ιεθέηεξ ηαζ επζαθέρεζξ ηςκ ηεπκζηχκ ένβςκ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ημο
αζμηζημφ επζπέδμο ηςκ δδιμηχκ.
Γξάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ηεηξαεηίαο
- Κφνζμξ ζηυπμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηεηναεηίαξ ήηακ δ ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή ααζζηχκ
ένβςκ οπμδμιήξ, χζηε κα επζθοεμφκ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ηςκ δδιμηχκ.
-

Δηηυξ αοηχκ, ημ Σιήια αζπμθήεδηε ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ ιε ημ ακαπηολζαηυ ιένμξ

ημο, ιε ηδκ εηπυκδζδ ιεθεηχκ ηαζ ζφκηαλδ Σεπκζηχκ Γεθηίςκ ηαζ οπμαμθή θαηέθςκ.
Οζ παναπάκς δνάζεζξ είπακ εεηζηυ απμηέθεζια, αθθά ημ πνυαθδια ελαημθμοεεί κα
εζηζάγεηαζ ζηδκ έθθεζρδ πνμζςπζημφ, ηαεχξ μ θυνημξ ενβαζίαξ είκαζ ιεβάθμξ ηαζ μζ
ακάβηεξ ημο Γήιμο πμθθέξ.
Οζ δαπάλεο αθμνμφκ ηονίςξ ζηδκ εηπυκδζδ ιεθεηχκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ένβςκ, εκχ
ηα ακαθχζζια (βναθζηή φθδ η.θ.π.) ηαθφπημκηαζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο Γήιμο.
Σα έζνδα βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ παναπάκς δαπακχκ πνμένπμκηαζ απυ ηδ ΑΣΑ, ηδ ΑΣΑ
πμθείςκ, πυνμοξ ημο Γήιμο ηαζ απυ πνμβνάιιαηα ηδξ Πενζθένεζαξ ΑΜ-Θ ηαζ
Τπμονβείςκ, ημζκμηζηά πνμβνάιιαηα η.θπ.. .
Σα αδχλαηα ζδιεία ημο Σιήιαημξ είκαζ δ έθθεζρδ πνμζςπζημφ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια
κα ιδκ ακηζιεηςπίγμκηαζ υπςξ πνέπεζ μζ μθμέκα αολακυιεκεξ ακάβηεξ ημο Γήιμο ζημκ
ημιέα ηςκ ηεπκζηχκ ένβςκ. Δπζπθέμκ, οπάνπεζ ακάβηδ επζιυνθςζδξ ημο πνμζςπζημφ ζε
εέιαηα κμιμεεζίαξ δδιμζίςκ ένβςκ.
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Σα ηζρπξά ζδιεία ημο Σιήιαημξ είκαζ δ αιεζυηδηα απάκηδζδξ ζηα αζηήιαηα ηςκ δδιμηχκ
ηαζ δ ειπεζνία απυ ηδ ιαηνμπνυκζα επαθή ηςκ ιδπακζηχκ ιε ηδκ πενζμπή ηαζ ημ
ακηζηείιεκμ ηδξ
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Γξαθείνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, Ζ/Μ εμνπιηζκνχ
θαη θίλεζεο νρεκάησλ
Οζ απνδέθηεο ημο Γναθείμο δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ, Ζ/Μ ελμπθζζιμφ ηαζ ηίκδζδξ
μπδιάηςκ δ πυθδ, μζ μζηζζιμί ηαζ ηα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα (πενίπμο 15.000 ηάημζημζ). Οζ
ακάβηεξ πμο ζηακμπμζμφκηαζ είκαζ μζ ακάβηεξ ηδξ απμημιζδήξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ δ
ηαεανζυηδηα ηςκ μδχκ ηαζ ηςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ ημο Γήιμο. Σα ζοθθεβυιεκα
απμννίιιαηα δζαηίεεκηαζ ζε πχνμ ακελέθεβηηδξ δζάεεζδξ.
οβηεηνζιέκα, μζ δξαζηεξηφηεηεο ημο Γναθείμο πενζθαιαάκμοκ:


Σδ ζοθθμβή ηαζ ιεηαθμνά ηςκ απμννζιιάηςκ,



Σδ ζοκηήνδζδ ηςκ ΥΑΓΑ ηαζ ηςκ ηάδςκ ζοθθμβήξ ηςκ απμννζιιάηςκ,



Σδκ ηαεανζυηδηα ηςκ μδχκ (πεζνςκαηηζηά ηαζ ιδπακζηά),



Σδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πάνηςκ, ηςκ πεγμδνυιςκ, ηδξ ηεκηνζηήξ πθαηείαξ ηαζ βεκζηά

ηςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ,
Ζ δναζηδνζυηδηά ημο ηαηά ηδ ζηζβιή αοηή έπεζ ςξ ελήξ:
(α) Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα
Απμημιζδή εηήζζα ΑΑ
(α) Γ.Δ. Ονθέα 1.200 ηυκμζ/έημξ
(α) Γ.Δ. μοθθίμο 2.300 ηυκμζ /έημξ
(β) Γ.Δ. Σοπενμφ 1.700 ηυκμζ /ε΄ημξ
Δηηζιχιεκδ εηήζζα παναβςβή . απμημιζδή ΑΑ Α= 5.200 ηυκμζ /έημξ
Κφνζεξ ηαηδβμνίεξ Α..Α.
Τιηθφ

% πνζνζηφ

Πθαζηζηά

15

Υανηί-πανηυκζ

15

Γοαθί

5

Όθαζια, λφθμ, θάζηζπμ, δένια10
Πάκεξ, πανηί οβείαξ

20

Μέηαθθα

5

Πέηνεξ, ημφαθα

5
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Πνάζζκα

15

Γζάθμνα

10

φκμθα

100%

Γηαζέζηκνη θάδνη: Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ΑΑ (ρσξίο λα αλαθέξνληαη νη θάδνη
αλαθχθισζεο).
Σχπνο θάδνπ

Υσξεηηθφηεηα (lt)

1100
Μεηαθθζηυξ ηνμπήθαημξ

Πιήζνο θάδσλ

Πεξηνρή-νηθηζκφο

300

Γ.Δ

ΟΤΦΛΗΟΤ-Γ.Δ.

ΟΡΦΔΑ
1000
Μεηαθθζηυξ ηνμπήθαημξ

40

800
Μεηαθθζηυξ ηνμπήθαημξ

256

Γ.Δ.ΟΤΦΛΗΟΤΓ.Δ.ΟΡΦΔΑ

Γ.Δ.

ΣΤΥΔΡΟΤ
600
Μεηαθθζηυξ ηνμπήθαημξ

22

Γ.Δ. ΣΤΥΔΡΟΤ

400
Μεηαθθζηυξ ηνμπήθαημξ

5

Γ.Δ. ΣΤΥΔΡΟΤ

350
Μεηαθθζηυξ ηνμπήθαημξ

250

Γ.Δ

ΟΤΦΛΗΟΤ-Γ.Δ.

ΟΡΦΔΑ
Πθαζηζηυξ ηνμπήθαημξ1100

350

Γ.Δ

ΟΤΦΛΗΟΤ-Γ.Δ.

ΟΡΦΔΑ
Πθαζηζηυξ ηνμπήθαημξ1000

30

Γ.Δ

ΟΤΦΛΗΟΤ-Γ.Δ.

ΟΡΦΔΑ
Πθαζηζηυξ ηνμπήθαημξ800

300

Γ.Δ

ΟΤΦΛΗΟΤ-Γ.Δ.

ΟΡΦΔΑ
Πθαζηζηυξ ηνμπήθαημξ600

173

Γ.Δ. ΣΤΥΔΡΟΤ

Πθαζηζηυξ ηνμπήθαημξ350

280

Γ.Δ

ΟΤΦΛΗΟΤ-Γ.Δ.

ΟΡΦΔΑ
Πθαζηζηυξ ηνμπήθαημξ200

742

Γ.Δ.ΟΤΦΛΗΟΤΓ.Δ.ΟΡΦΔΑ

Γ.Δ.

ΣΤΥΔΡΟΤ
πιινγή ΑΑ: Λεηηνπξγηθά

νρήκαηα ζπιινγήο ΑΑ απφ ηελ Τπεξεζία

Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
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Σχπνο

Υσξεηηθφηεηα Πιήζνο

(ζπκπίεζε ή βαξέια, ζχζηεκα
ηφλνη

Α/Φ

Αξηζκφο

Ορήκαηνο
Παξαηεξήζεηο

(Πηλαθίδα Κπθινθνξίαο)
(π.ρ.

αλχςσζεο)

απνξξηκκαηνθφξν)

ΤΜΠΗΔΖ

5,5

1

ΚΖΤ 5312

ΤΜΠΗΔΖ

7,5

1

ΚΖΤ 1520

Απθή θυνηςζδ

5

1

ΚΖΤ 5353

ΤΜΠΗΔΖ

7,5

1

ΚΖΗ 5683

ΤΜΠΗΔΖ

5,5

1

ΚΖΤ 5321

ΜΤΛΟ

5

1

ΚΖΗ 1588

ΤΜΠΗΔΖ

7,5

1

ΚΖΗ 8563

ΤΜΠΗΔΖ

7,5

1

ΚΖΗ 8553

Ακμζηηυ θμνηδβυ

Ζ ζπρλφηεηα απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν ζαο;


Καεδιενζκά ζε πμζμζηυ 50.% ηςκ ηάδςκ ζηδκ Γ.Δ. μοθθίμο ηαζ Σοπενμφ



2-3 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζε πμζμζηυ 100% ηςκ ηάδςκ ζε υθα ηα ημπζηά
δζαιενίζιαηα ημο Γήιμο

Γξνκνιφγηα ζπιινγήο
Πεξηνρή

αλνηρηφ

Γξνκνινγίνπ
Γηαλπφκελα ρικ
πρλφηεηα

(Οηθηζκνί)

εβδνκάδα

αλά
Ώξα

ΈλαξμεοΑξηζκφο

Δπηζηξνθήο

Ορήκαηνο

6:00-1:30

ΚΖΤ 5312

ΣΤΥΔΡΟ

350

ΦΤΛΑΚΣΟ

118

2

6:00-1:30

ΚΖΤ 1520

ΛΤΡΑ

140

2

6:00-1:30

ΚΖΤ 1520

ΠΡΟΒΑΣΧΝΑ

124

2

6:00-1:30

ΚΖΤ 5312

ΘΤΜΑΡΗΑ

122

2

6:00-1:30

ΚΖΤ 1520

ΛΔΤΚΗΜΖ

130

2

6:00-1:30

ΚΖΤ 1520

ΣΑΤΡΖ

128

1

6:00-1:30

ΚΖΤ 5312

ΟΤΦΛΗ

175

5

6:00-12:30

ΚΖΗ 5683

ΚΟΡΝΟΦΧΛΗΑ

200

2

6:00-12:30

ΚΖΤ 5321

ΓΑΓΗΑ

200

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 1588

ΛΤΚΟΦΖ

200

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 8563

ΛΑΓΤΝΑ

200

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 8553

5
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ΛΑΒΑΡΑ

120

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 5683

ΑΜΟΡΗΟ

120

2

6:00-12:30

ΚΖΤ 5321

ΜΑΝΣΡΑ

80

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 1588

ΑΓΡΗΑΝΖ

120

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 8563

ΠΡΧΣΟΚΚΛΖΗ

140

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 8553

ΜΑΤΡΟΚΚΛΖΗ

140

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 5683

ΚΤΡΗΑΚΖ

140

2

6:00-12:30

ΚΖΤ 5321

ΜΗΚΡΟ ΓΔΡΔΗΟ

150

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 1588

ΜΔΓΑΛΟ ΓΔΡΔΗΟ

230

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 8563

ΗΓΖΡΟΥΧΡΗ

270

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 8553

ΡΟΤΑ

200

2

6:00-12:30

ΚΖΗ 5683

ΓΟΝΗΚΟ

230

2

6:00-12:30

ΚΖΤ 5321

ΛΟΗΠΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

150

1

6:00-12:30

ΚΖΗ 1588

Απφζηαζε ρψξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ θάζε Κνηλφηεηα ηνπ
Γήκνπ;
Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα

Υψξνο

Γηάζεζεο
Υηιηνκεηξηθή Απφζηαζε

Απνξξηκκάησλ
ΣΤΥΔΡΟ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

70

ΦΤΛΑΚΣΟ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

59

ΛΤΡΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

70

ΠΡΟΒΑΣΧΝΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

62

ΘΤΜΑΡΗΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

61

ΛΔΤΚΗΜΖ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

65

ΣΑΤΡΖ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

64

ΟΤΦΛΗ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

35

ΚΟΡΝΟΦΧΛΗΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

100

ΓΑΓΗΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

100

ΛΤΚΟΦΖ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

100

ΛΑΓΤΝΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

100

ΛΑΒΑΡΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

60

ΑΜΟΡΗΟ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

60

ΜΑΝΣΡΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

40
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ΑΓΡΗΑΝΖ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

60

ΠΡΧΣΟΚΚΛΖΗ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

70

ΜΑΤΡΟΚΚΛΖΗ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

70

ΚΤΡΗΑΚΖ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

70

ΜΗΚΡΟ ΓΔΡΔΗΟ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

75

ΜΔΓΑΛΟ ΓΔΡΔΗΟ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

115

ΗΓΖΡΟΥΧΡΗ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

135

ΡΟΤΑ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

100

ΓΟΝΗΚΟ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

115

ΛΟΗΠΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ

150

Ο Γήκνο δελ πινπνηεί δξάζεηο αλαθχθισζεο (εθηφο απφ εηδηθά ξεχκαηα
απνβιήησλ π.ρ. έιαηα, κπαηαξίεο, ειαζηηθά απηνθηλήησλ, Α.Ζ.Ζ.Δ.);
¨ηφινο Γήκνπ
Ο δήιμξ μοθθίμο δζαεέηεζ ζοκμθζηά:
- 23 ηνμπμθυνα ή ενποζηνζμθυνα ιδπακήιαηα (ακορςηζηά-ζάνςενα- εηζηαθείξ –
εθηοζηήνεξ- δζαιμνθςηέξ βαζχκ – μδμζηνςηήνεξ η.θπ.)
-

4 Δπζααηδβά αοημηίκδηα

-

1 πμθοιμνθζηυ

-

6 διζθμνηδβά

-

13 θμνηδβά

-

10 απμννζιαημθυνα

-

9 θεςθμνεία

-

1 αοηίμ εηηέκςζδξ αυενςκ

-

1 αοηίμ πονυζαεζδξ

-

1 θμνηδβυ αοηζμθυνμ

-

ΤΝΟΛΟ 69 αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ

-

Δπίζδξ δζαεέηεζ 29 ιδπακήιαηα

-

2 βεκκήηνζεξ

Σμ Γναθείμ δεκ έπεζ έζνδα απυ ηάπμζμοξ θμνείξ ηαζ ηα έμνδά ημο (βναθζηή φθδ,
ηαφζζια, ακηαθθαηηζηά η.θ.π.) ηαθφπημκηαζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο Γήιμο.
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Σα αδχλαηα ζδιεία ημο Γναθείμο είκαζ δ έθθεζρδ πνμζςπζημφ ηαζ ιδπακμθμβζημφ
ελμπθζζιμφ, υπςξ ηαζ δ ιεβάθδ έηηαζδ ημο Γήιμο ηαζ δ ακμιμζμιμνθία ηςκ μζηζζιχκ ηαζ
ηα πνμαθήιαηα ημο μδζημφ δζηηφμο, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ημ
αέθηζζημ ηνυπμ μζ μθμέκα αολακυιεκεξ ακάβηεξ ημο Γήιμο ζημκ ημιέα ηδξ ηαεανζυηδηαξ,
ηδξ ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ απμννζιιάηςκ.
Σα ηζρπξά ζδιεία ημο Γναθείμο είκαζ δ αιεζυηδηα απάκηδζδξ ζηα αζηήιαηα ηςκ δδιμηχκ
ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ.
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ
Οζ απνδέθηεο ημο Γναθείμο ακάπηολδξ ηαζ πνμζηαζίαξ πναζίκμο ηαζ πενζαάθθμκημξ είκαζ
μζ δδιυηεξ ηδξ πυθδξ ηδξ μοθθίμο ηαζ μζ ηάημζημζ ηςκ μζηζζιχκ ηαζ ηςκ δδιμηζηχκ
δζαιενζζιάηςκ. Οζ ακάβηεξ πμο ζηακμπμζμφκηαζ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ
ακάπηολδ ημο πναζίκμο ζε υθμοξ ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ ημο Γήιμο.
οβηεηνζιέκα, μζ δξαζηεξηφηεηεο ημο Γναθείμο πενζθαιαάκμοκ:


Σδ ζοκηήνδζδ ηαζ ακάπηολδ ημο πναζίκμο, ημκ ηαθθςπζζιυ ηαζ εοπνεπζζιυ

πάνηςκ ηαζ πχνςκ πναζίκμο,


Σδ ζοκηήνδζδ οπανπυκηςκ πχνςκ πναζίκμο ηαζ ηδκ πνμιήεεζα ελμπθζζιμφ

(πθμμημπηζηά ιδπακήιαηα η.θ.π.),


Γεκδνμθοηεφζεζξ ζημοξ κέμοξ πεγυδνμιμοξ, ζε κέα πάνηα ηαζ ζηα πεγμδνυιζα.

Γξάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ηεηξαεηίαο
Κφνζμξ ζηυπμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηεηναεηίαξ ήηακ δ ζοκηήνδζδ ημο πναζίκμο ζε υθμοξ
ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ ημο Γήιμο ηαζ δ πνμιήεεζα ελμπθζζιμφ.
Οζ ζηυπμζ αοημί επζηεφπεδηακ, ηαεχξ ηα πενζζζυηενα πάνηα είκαζ ηαθά ζοκηδνδιέκα
ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ ενβαζίεξ πναζίκμο. Χζηυζμ, είκαζ επζηαηηζηυ κα πνμζθδθεμφκ ενβάηεξ,
ηαεχξ μζ ακάβηεξ ακηζιεηςπίγμκηαζ πμθφ δφζημθα.
Ο εμνπιηζκφο πενζθαιαάκεζ πμνημημπηζηά ιδπακήιαηα, πθμμημπηζηά πθάηδξ, θνέγα,
αθοζμπνίμκα, ραθίδζα ιπμνκημφναξ ηαζ άθθα ενβαθεία ηαζ εθυδζα πναζίκμο.
Σμ Γναθείμ δεκ έπεζ έζνδα απυ ηάπμζμοξ θμνείξ ηαζ ηα έμνδά ημο (βναθζηή φθδ,
ακηαθθαηηζηά η.θ.π.) ηαθφπημκηαζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο Γήιμο, ηονίςξ ίδζα
έζμδα..
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Σα αδχλαηα ζδιεία ημο Γναθείμο είκαζ δ έθθεζρδ πνμζςπζημφ ηαζ ελμπθζζιμφ ηαζ ημ
βεβμκυξ υηζ δεκ αζπμθείηαζ ιε πενζααθθμκηζηά εέιαηα, υπςξ επζαάθθμοκ μζ ζφβπνμκεξ
απαζηήζεζξ.
Σα ηζρπξά ζδιεία ημο Γναθείμο είκαζ δ ιεβάθδ ειπεζνία ημο πνμζςπζημφ ηαζ δ
αιεζυηδηα απάκηδζδξ ζηζξ πνμζηθήζεζξ βζα ζοκενβαζία ιε άθθα βναθεία ημο Γήιμο.
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Οζ απνδέθηεο ημο Σιήιαημξ Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ υθμζ μζ ηάημζημζ ημο Γήιμο
μοθθίμο (πενίπμο 15.000 ηάημζημζ). Δπίζδξ, οπάνπεζ άιεζδ ζοκενβαζία ιε Κ.Δ.Π. υθδξ
ηδξ Δπζηνάηεζαξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ δδιμηχκ ή ιδ πμο ηαημζημφκ εηηυξ ηςκ μνίςκ
ημο Γήιμο. Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί ηαζ δ ζοκενβαζία πμο οπάνπεζ ιε υθεξ ηζξ
Πνμλεκζηέξ Ανπέξ ηδξ Δθθάδαξ πμο εδνεφμοκ ζημ ελςηενζηυ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ
ζοκενβαζία ιε υθεξ ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ηδξ πχναξ.
οβηεηνζιέκα, μζ δξαζηεξηφηεηεο ημο Σιήιαημξ πενζθαιαάκμοκ:


Έηδμζδ πάζδξ θφζεςξ πζζημπμζδηζηχκ



Λδλζανπζηέξ πνάλεζξ (Λδλζανπείμ)



Μεηαδδιμηεφζεζξ,



Μδηνχα αννέκςκ, ζηναημθμβζηά εέιαηα,



Πνςηυημθθμ, αθθδθμβναθία.

Ζ πμζυηδηα ηςκ παναπάκς λεπενκάεζ ημκ ανζειυ ηςκ εηαηυκ ελήκηα πνάλεςκ ζε
διενήζζα αάζδ.
Γξάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ηεηξαεηίαο
Οζ δνάζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηεηναεηίαξ είκαζ ίδζεξ ιε ηδξ ηνέπμοζαξ. Σνέπμκ ένβμ είκαζ
ημ εεκζηυ Γδιμημθυβζμ βζα ημ μπμίμ εα βίκμοκ υθεξ μζ απαναίηδηεξ αθθαβέξ/δζμνεχζεζξ
ζηα Γδιμημθυβζα ημο Γήιμο, πνμηεζιέκμο μ Γήιμξ μοθθίμο κα εκηαπεεί ζ‟ αοηυ.
Σμ Σιήια Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ δεκ έπεζ έζνδα απυ ηάπμζμοξ θμνείξ ηαζ ηα έμνδά ημο
(βναθζηή φθδ, ακηαθθαηηζηά η.θ.π.) ηαθφπημκηαζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο Γήιμο.
Σα αδχλαηα ζδιεία ημο Σιήιαημξ είκαζ δ έθθεζρδ πνμζςπζημφ.
Σα ηζρπξά ζδιεία ημο Σιήιαημξ είκαζ δ αιεζυηδηα ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ ηαζ
ηςκ οπδνεζζχκ, δ αβαζηή ζοκενβαζία ημο πνμζςπζημφ ιεηαλφ ημο, αθθά ηαζ ιε ηζξ άθθεξ
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οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ είκαζ ηαηάθθδθα
εηπαζδεοιέκμ, έπεζ ειπεζνία ηαζ πνμζπαεεί πάκηα βζα ημ ηαθφηενμ δοκαηυ.
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Οζ απνδέθηεο ημο Σιήιαημξ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ είκαζ:


Eπζπεζνήζεζξ - Δπαββεθιαηίεξ ζημοξ μπμίμοξ απεοεφκεηαζ μ Γήιμξ πνμηεζιέκμο

κα πνμιδεεοηεί δζάθμνα οθζηά – είδδ, βζα κα ηαθφρεζ ηζξ θεζημονβζηέξ ηαζ άθθεξ ακάβηεξ
ημο,


Ακάδμπμζ Γδιυζζςκ Ένβςκ, μζ μπμίμζ εηηεθμφκ ηα ηεπκζηά ένβα,



Δπαββεθιαηζηέξ μιάδεξ (λεκμδυπμζ - εζηζαηυνζα η.θ.π.), μζ μπμίεξ εζζπνάηημοκ

θυνμοξ – ηέθδ ηαζ ηα απμδίδμοκ ζημ Γήιμ μοθθίμο


Σμ ζφκμθμ ηςκ Γδιμηχκ, ηαεχξ επζαάθθμκηαζ - εζζπνάηημκηαζ ηέθδ ζε μνζζιέκεξ

πενζπηχζεζξ ζε υθμοξ ημοξ Γδιυηεξ (ακηαπμδμηζηά η.θ.π.).
οβηεηνζιέκα, μζ δξαζηεξηφηεηεο ημο Σιήιαημξ πενζθαιαάκμοκ:


Βεααζχζεζξ ηεθχκ – θυνςκ - δζηαζςιάηςκ ηαζ είζπναλή ημοξ,



Πθδνςιή δζηαζμφπςκ πνμιδεεοηχκ –ενβμθάαςκ η.θ.π.

Γξάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
Οζ δνάζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο επζηεκηνχεδηακ ζηδκ ακαζοβηνυηδζδ ημο
Οζημκμιζημφ Σιήιαημξ ιε ηδκ πνυζθδρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ ,ιε εζδζηυηδηα ζημ
Γζπθμβναθζηυ φζηδια

ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ημο ιδπακμβναθδιέκμο πνμβνάιιαημξ

Γεκζηήξ Λμβζζηζηήξ - Γδιυζζμο Λμβζζηζημφ.
Οζ δνάζεζξ αοηέξ είπακ εεηζηυ απμηέθεζια, αθθά ημ πνυαθδια ηδξ έθθεζρδξ πνμζςπζημφ
παναιέκεζ, ηαεχξ μ θυνημξ ενβαζίαξ είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθμξ.

ε υ,ηζ αθμνά ημκ εμνπιηζκφ ημ Σιήια είκαζ πθήνςξ ιδπακμβναθδιέκμ ιε επανηή
ελμπθζζιυ, εκχ μζ εβηαηαζηάζεζξ ημο είκαζ μνζαηά ακεηηέξ βζα ημ οπάνπμκ πνμζςπζηυ.
Σα έζνδα πνμένπμκηαζ απυ θυνμοξ, ηέθδ ηαζ δζηαζχιαηα πμο εζζπνάηηεζ μ Γήιμξ απυ
ημοξ Γδιυηεξ, απυ ημ ΤΠ.Δ.Σ.Γ.Α ηαζ απυ έηηαηηεξ επζπμνδβήζεζξ απυ δζάθμνα
Τπμονβεία βζα εηηέθεζδ ένβςκ.
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Οζ δαπάλεο ημο Σιήιαημξ αθμνμφκ ζηδ ιζζεμδμζία ιυκζιςκ – έηηαηηςκ οπαθθήθςκ,
ζηδκ ελυθθδζδ ένβςκ, πνμιδεεζχκ, ελυδςκ πανάζηαζδξ αζνεηχκ ηαζ απυδμζδξ
αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ ζηα ακηίζημζπα ηαιεία.
Σα αδχλαηα ζδιεία ημο Σιήιαημξ είκαζ δ έθθεζρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ βζα ηδ
ζηεθέπςζή ημο, μ ιδ επανηήξ πχνμξ βναθείςκ βζα ηδ θεζημονβία ημο ζημ οπάνπμκ
Γδιμηζηυ Κηίνζμ ιε ηδκ πνυζθδρδ ηαζ κέςκ οπαθθήθςκ, δ μπμία έπεζ ήδδ δνμιμθμβδεεί
ηαζ δ αδοκαιία είζπναλδξ ηςκ μθεζθχκ πανεθευκηςκ μζημκμιζηχκ εηχκ.
Σα ηζρπξά ζδιεία ημο Σιήιαημξ είκαζ δ ηαθή βκχζδ θμβζζηζηχκ εειάηςκ ηαζ δ δζάεεζδ
ημο πνμζςπζημφ.
.
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.)
Οζ απνδέθηεο ημο Κέκηνμο Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ είκαζ υθμζ μζ Έθθδκεξ πμθίηεξ.
οβηεηνζιέκα, μζ δξαζηεξηφηεηεο ημο Κ.Δ.Π. πενζθαιαάκμοκ:


Σδ δζααίααζδ αζηήζεςκ πμθζηχκ ζε ανιυδζεξ οπδνεζίεξ,



Σδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ βζα δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ ζηζξ ζπέζεζξ ηνάημοξ –

πμθίηδ,


Σδκ πχθδζδ πανααυθςκ,



Σδκ επζηφνςζδ αηνζαμφξ θςημακηζβνάθμο,



Σδ αεααίςζδ βκδζίμο οπμβναθήξ η.θ.π.

Γξάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ηεξηφδνπ
Οζ δνάζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηεηναεηίαξ είκαζ ίδζεξ ιε αοηέξ ηδξ πανμφζαξ ηεηναεηίαξ. Οζ
δνάζεζξ αοηέξ είκαζ ζδζαίηενα εεηζηέξ, ηαεχξ ελοπδνεημφκ ημκ Έθθδκα πμθίηδ ηαζ
δζεοημθφκμοκ ηδ θεζημονβία άθθςκ δζμζηδηζηχκ οπδνεζζχκ.

Οξγαλσηηθά, ημ Κέκηνμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ είκαζ Γζεφεοκζδ ιε ζηυπμ ηδ
δζεηπεναίςζδ οπμεέζεςκ πμθζηχκ.
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Σμ Κέκηνμ Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ δεκ έπεζ έζνδα απυ ηάπμζμοξ ζδζαίηενμοξ θμνείξ ηαζ ηα
έμνδά ημο (βναθζηή φθδ, ακηαθθαηηζηά η.θ.π.) ηαθφπημκηαζ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο
Γήιμο.
Σα αδχλαηα ζδιεία ημο Κ.Δ.Π. είκαζ δ αδοκαιία ηάθορδξ ζε υ,ηζ αθμνά ηδ γήηδζδ
πανααυθςκ, πνμαθήιαηα ζοκενβαζίαξ ιε άθθμοξ θμνείξ υζμκ αθμνά ζηδκ αιεζυηδηα
ηδξ ακηαπυηνζζδξ ζηα αζηήιαηα πμθζηχκ
Σα ηζρπξά ζδιεία ημο Κ.Δ.Π. είκαζ δ άιεζδ ακηαπυηνζζδ ζηα αζηήιαηα ηςκ πμθζηχκ ηαζ δ
ηαθή βκχζδ ημο πνμζςπζημφ ζπεηζηά ιε ημ ακηζηείιεκμ.

πλνπηηθή πεξηγξαθή Παηδηθψλ ηαζκψλ Γήκνπ νπθιίνπ
Οζ απνδέθηεο ηςκ Γδιμηζηχκ Παζδζηχκ ηαειχκ είκαζ 76-76 κήπζα δθζηίαξ 2,5 - 5 εηχκ.
οβηεηνζιέκα, δ ηφνζα δξαζηεξηφηεηα ηςκ Γδιμηζηχκ Παζδζηχκ ηαειχκ πενζθαιαάκεζ
ηδκ εηπαίδεοζδ/αβςβή ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ βζα ηδ ζςζηή ροπμζςιαηζηή ηαζ
ροπμηζκδηζηή ημοξ ελέθζλδ, χζηε κα ημζκςκζημπμζδεμφκ υζμ βίκεηαζ πζμ μιαθά.
Γξάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
Οζ δνάζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο είκαζ ίδζεξ ιε αοηέξ ηδξ ηνέπμοζαξ ηεηναεηίαξ ζε
υ,ηζ αθμνά ηδκ εηπαίδεοζδ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ.
Οζ δνάζεζξ αοηέξ είπακ εεηζηυ απμηέθεζια, ηαεχξ μ ανζειυξ ηςκ κδπίςκ πμο
θζθμλεκμφκηαζ ζημοξ ανεθμκδπζαημφξ πανμοζζάγεζ ζηαεενυηδηα.
Φέημξ οπμαθήεδηακ πενί ηζξ 25 αζηήζεζξ βζα ημκ Παζδζηυ ηαειυ Λααάνςκ, απυ ηζξ μπμίεξ
έβζκακ δεηηέξ θυβς έθθεζρδξ πχνμο ηαζ ηονίςξ πνμζςπζημφ μζ 16, 50 βζα ημ μοθθί, απυ
ηζξ μπμίεξ έβζκακ δεηηέξ μζ 40 ηαζ 25 πενίπμο ζημ Σοπενυ, απυ ηζξ μπμίεξ έβζκακ δεηηέξ μζ
20.
ε υ,ηζ αθμνά ημκ εμνπιηζκφ μζ ανεθμκδπζαημί ζηαειμί ζηεβάγμκηαζ ζε δφμ (4) ζοκμθζηά
ηηίνζα ,εκ ιένεζ ζδζυηηδηα. θα ηα ηηίνζα είκαζ πθήνςξ ελμπθζζιέκα πνμηείιεκμο κα
ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ απαζηήζεζξ ηςκ ανεθμκδπζαηχκ ηαζ δζαεέημοκ έκακ Ζ/Τ .
Σα έζνδα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ Κ.Α.Π. βζα Παζδζημφξ ηαειμφξ ηαζ εζζπνάηηεηαζ ιέζς
ημο Γήιμο μοθθίμο, ηαεχξ ηαζ απυ ηα ηνμθεία πμο ηαηααάθθμκηαζ βζα ηδκ θζθμλεκία ηςκ
παζδζχκ.
Οζ δαπάλεο αθμνμφκ ζηδ ιζζεμδμζία ημο πνμζςπζημφ, ηδ ιίζεςζδ ηηζνίςκ, ηδ
ζοκηήνδζδ ηηζνζαηχκ οπμδμιχκ, ηδκ πνμιήεεζα ηνμθίιςκ βζα ηδ ζίηζζδ ηςκ παζδζχκ, ηδκ
πνμιήεεζα παζδαβςβζημφ οθζημφ ηαζ παζπκζδζχκ, ηδκ πνμιήεεζα πεηνεθαίμο εένιακζδξ
ηαζ άθθεξ ιζηνμδαπάκεξ.
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Σα αδχλαηα ζδιεία αθμνμφκ ζηδκ έθθεζρδ αμδεδηζημφ πνμζςπζημφ βζα υθμοξ ημοξ
Παζδζημφξ ηαειμφξ ηαζ εκ ιένεζ δ έθθεζρδ πχνμο.
Σα ηζρπξά ζδιεία είκαζ δ ζςζηή εηπαίδεοζδ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ βζα ζςζηή
ελέθζλδ ηαζ μιαθή ημζκςκζημπμίδζή ημοξ, δ ηαθή βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο απυ ημ οπάνπμκ
πνμζςπζηυ ηαζ δ επάνηεζα ηςκ μζημκμιζηχκ.
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Κέληξνπ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ)
νπθιίνπ
Οζ απμδέηηεξ ηδξ οπδνεζίαξ είκαζ μζ δθζηζςιέκμζ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο μοθθίμο (Μέθδ
ημο ΚΑΠΖ μοθθίμο ηαζ Σοπενμφ)
Οζ ακάβηεξ πμο ηαθφπημκηαζ ιε ηδκ θεζημονβία ημο Κ.Α.Π.Ζ. είκαζ ροπαβςβία, πανέα,
εηδδθχζεζξ, εηδνμιέξ, ζημοξ δθζηζςιέκμοξ ηδξ 3δξ δθζηίαξ.
Βαζζηυξ ζημπυξ ημο Κ.Α.Π.Ζ. Γήιμο μοθθίμο είκαζ:
- Ζ πνυθδρδ αζμθμβζηχκ, ροπμθμβζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηςκ δθζηζςιέκςκ
χζηε κα παναιείκμοκ αοηυκμια, ζζυηζια, ηαζ εκενβά ιέθδ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο
- Ζ δζαθχηζζδ ηαζ δ ζοκενβαζία ημο εονφηενμο ημζκμφ ηαζ ηςκ εζδζηχκ θμνέςκ ζπεηζηά ιε
ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ δθζηζςιέκςκ
- Ζ ένεοκα ζπεηζηχκ εειάηςκ ιε ημοξ δθζηζςιέκμοξ.
Ακαθοηζηυηενα, μζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ οπδνεζίαξ πενζθαιαάκμοκ:
- Φοπαβςβζηέξ Δηδδθχζεζξ
- Δηδνμιέξ ζε δζάθμνα ιένδ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ημο Δλςηενζημφ
- Δηδδθχζεζξ
- Οιζθίεξ
- Γζαθέλεζξ
- Δπίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηςκ δθζηζςιέκςκ 3δξ Ζθζηίαξ.
Γνάζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο
Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο βζκυηακ ηδκ πνμδβμφιεκδ

πενίμδμ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα

πενζβναθυιεκα παναπάκς ηαζ ηα μπμία αθμνμφκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ΚΑΠΖ
μοθθίμο.
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Σμ πνμζςπζηυ, απμηεθείηαζ απυ 4 ιυκζιμοξ οπαθθήθμοξ ζημ μοθθί (1 ημζκςκζηυ
θεζημονβυ) ηαζ 2 ιυκζιμοξ οπαθθήθμοξ ζημ Σοπενυ (1 ημζκςκζηυ θεζημονβυ).
Ο ελμπθζζιυξ ημο ΚΑΠΖ μοθθίμο πενζθαιαάκεζ δφμ ηηίνζα πθήνςξ ελμπθζζιέκα ιε
υθςκ ηςκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία εκυξ ΚΑΠΖ.
Σδθευναζδ, ηανέηθεξ, ηναπέγζα, ναδζυθςκμ, Ζ/Τ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ θεζημονβζηχκ
δζαδζηαζζχκ ημο ΚΑΠΖ, βναθεία, αζαθζμεήηεξ, μνβακςιέκμ ελεηαζηήνζμ εζδζημφξ πχνμοξ
οβζεζκήξ, ημογίκα η.θπ.
Οζ δαπάκεξ αθμνμφκ ηα θεζημονβζηά έλμδα ημο ΚΑΠΖ, ηζξ αιμζαέξ ηςκ ενβαγυιεκςκ, ηα
ακαθχζζια ηδξ ηαεδιενζκήξ θεζημονβίαξ
Σα έζμδα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηαηακμιή ημο Γήιμο.
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4.3. Ζ SWOT ΑΝΑΛΤΖ
Ζ ακάθοζδ SWOT δζαβνάθεζ ημ υναια ηαζ ημ πθαίζζμ ζηναηδβζηήξ ημο δήιμο ηαζ εέηεζ ιε
εοηνζκή ηνυπμ ηα ηφνζα ζδιεία δζαιυνθςζδξ ηςκ Γεκζηχκ ηαζ εζδζηχκ ηυπςκ ημο
ηναηδβζημφ πεδζαζιμφ ημο Γήιμο, ηαεχξ ελ μνζζιμφ ζοκηίεεηαζ απυ ηα ηφνζα εεηζηά ηαζ
ανκδηζηά ζδιεία ημο ακηζηεζιέκμο, ήημζ ηα Πθεμκεηηήιαηα (S(trenghts)), ηνζξ αδοκαιίεξ
(W(eaknesses)), ηζξ εοηαζνίεξ (O(pportunities)) ηαζ ηζξ απεζθέξ (T(hreats)).
Μεεμδμθμβζηά δ δζαβναθή ημο ηναηδβζημφ πεδζαζιμφ ημο Γήιμο ακαπηφζζεηαζ ιέζς
ηδξ μιαδμπμίδζδξ ηαζ ακάθοζδξ ηςκ ηεηανηδιμνίςκ ηδξ ακάθοζδξ SWOT, υπςξ αοηή
πανμοζζάγεηαζ παναηάης:
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΑΓΤΝΑΜΗΔ

ΔΤΚΑΗΡΗΔ

ηναηδβζηέξ SO

ηναηδβζηέξ WO

ΑΠΔΗΛΔ

ηναηδβζηέξ ST

ηναηδβζηέξ WT

ηυπμξ είκαζ δ αέθηζζηδ ακάπηολδ ηςκ εεηζηχκ ηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ή ελμοδεηένςζδ
ηάπμζςκ απυ ημοξ παναπάκς ζοκδοαζιμφξ, ιέζς ηδξ ακάπηολδξ ηαζ εηηέθεζδξ ηςκ
ηαηάθθδθςκ επζιένμοξ ζηναηδβζηχκ, ζε ιία ηθίιαηα πμο λεηζκά απυ ηζξ ηαεανέξ SO
ζηναηδβζηέξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηζξ ηαεανέξ WT ζηναηδβζηέξ. Ζ ζοκδοαζιέκδ, θμζπυκ,
ακάβκςζδ ηςκ γεοβχκ ηαηαδεζηκφεζ ιε ιεβαθφηενδ εοηνίκεζα ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ,
εκχ ακαδεζηκφεζ ηζξ πζεακέξ ζηναηδβζηέξ. Οζ ακαηφπημοζεξ ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα
ιε ημοξ επζθεβυιεκμοξ ηεκηνζημφξ άλμκεξ ημο δζπυθμο οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ – πνυηαζδ
πανέιααζδξ ιε ηδκ πεναζηένς ακάθοζή ημοξ εα ελεζδζηεοημφκ ζε βεκζημφξ, εζδζημφξ
ζηυπμοξ ηαζ ιέηνα.
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΡ.1
πλνπηηθά γηα ην Γήκν νπθιίνπ, ζε πξψην επίπεδν, γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη:
Σα πιενλεθηήκαηα είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ:
1. Ζ ζέζε ηεο πεξηνρήο ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο Δγλαηίαο, μ μπμίμξ ζοκδέεζ ηδκ μδυ ιε
ημκ άθθμ ιεβάθμ άλμκα, μ μπμίμξ μδδβεί απυ ηδκ Κεκηνζηή Δονχπδ, ιέζς Βεθζβναδίμο
ηαζ υθζαξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηδκ Αζία. Ζ αολακυιεκδ ζδιαζία ηςκ δφμ ηφνζςκ
αλυκςκ, αολάκεζ ηαηά πμθφ ηαζ ηδ ζδιαζία ημο εβηάνζζμο άλμκα, μ μπμίμξ ζοκδέεζ
μοζζαζηζηά ημ Αζβαίμ Πέθαβμξ ηαζ ηδ Μεζυβεζμ Θάθαζζα ιε ηζξ πχνεξ ηδξ ακαημθζηήξ
Δονχπδξ, λεηζκχκηαξ απυ ηα κέα ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, Βμοθβανία ηαζ
Ρμοιακία ηαζ θεάκμκηαξ ιέπνζ ηζξ ζδιακηζηέξ πχνεξ, Οοηνακία, Λεοημνςζία η.θπ.
2. Ζ ζέζε ηνπ Γήκνπ ζην κέζν ηνπ λνκνχ Έβξνπ ηαζ επίζδξ ζημ ιέζμ ημο ηάης νμο
ημο πμηαιμφ Έανμο, ζημ ιήημξ δδθαδή πμο ζοκζζηά ημ ζφκμνμ Δθθάδαξ ηαζ Σμονηίαξ.
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Αοηή δ εέζδ απμηεθεί δοκάιεζ έκα απυ ηα ζζπονυηενα ζοβηνζηζηά ηαζ δζαπναβιαηεοηζηά
πθεμκεηηήιαηα ημο Γήιμο.
3. Ζ ζπλνξηαθφηεηα ηεο πεξηνρήο ιε δφμ πχνεξ ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ςξ πνμξ ημοξ
δζεεκείξ μνβακζζιμφξ ηαζ ιάθζζηα ηδκ Δ.Δ., υπςξ ηαζ δ εββφηδηα ιε πχνεξ, υπςξ δ
Ρμοιακία ηαζ Μμθδααία, ηάηζ πμο πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα ακάπηολδ ημζκχκ
δνάζεςκ ηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ, είηε ςξ ΟΣΑ είηε ςξ ζοθθμβζημί θμνείξ ή επζπεζνδιαηζηυξ
ημιέαξ.
4. Απυ ημ πνμδβμφιεκμ πδβάγεζ ε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε κε άιια θξαηηθά
κνξθψκαηα θαη πνιηηηζκηθέο νληφηεηεο, πνάβια ζδζαζηένςξ ζδιακηζηυ βζα ηδκ ελέθζλδ
ηδξ πενζμπήξ. Άθθςζηε, δ πενζμπή επί ηδξ δοηζηήξ υπεδξ ημο ηάης νμο ημο πμηαιμφ
Έανμο πάκημηε απμηεθμφζε έκα πναβιαηζηυ ζηαονμδνυιζ ηαζ πςκεοηήνζ πμθζηζζιχκ,
θαχκ ηαζ επζννμχκ.
5. Ζ αθζνλία θαη πνηθηιία πξψησλ πιψλ (αβνμηζηά ηαζ δαζζηά πνμσυκηα) εκηυξ ηδξ
πενζμπήξ ημο Γήιμο ή ζε ιζηνή ζπεηζηά απυζηαζδ, υπςξ, π.π. ζηδ βεζημκζηή Βμοθβανία.
6. Ζ χπαξμε ηεο πεξηνρήο NATURA 2000, ήημζ ημο Δεκζημφ Πάνημο Γαδζάξ-Λεοηίιδξμοθθίμο, δ μπμία πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ εφνεζδξ ηαζ εηιεηάθθεοζδξ πνςημβεκχκ
εκαθθαηηζηχκ πυνςκ
7. Ο άβκςζημξ ηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ακεηιεηάθθεοημξ, ζεκαληηθφο θαη πνηθηιφκνξθνο
πνιηηηζηηθφο-πνιηηηζκηθφο πινχηνο ηδξ πενζμπήξ, μ μπμίμξ ζζημνζηά ηαθφπηεζ έκα
ηενάζηζμ πνμκζηυ πθαίζζμ, ιε μζηζζιμφξ ηαζ δναζηδνζυηδηα απυ ηδ Νεμθζεζηή πενίμδμ,
ιέπνζ ζήιενα, εκχ απυ πθεονάξ πμθζηζζιζηχκ επζννμχκ οπάνπεζ ιία πθμοζζυηαηδ ηαζ
δδιζμονβζηή πμζηζθία.
8. Ζ κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή-παξαγσγηθή θπζηνγλσκία ημο ζζημνζημφ μζηζζιμφ ημο
μοθθίμο.
9. Ζ ζδζάγμοζα αξρηηεθηνληθή-θαηαζθεπαζηηθή θπζηνγλσκία ηςκ αβνμηζηχκ μζηζζιχκ
ηδξ πενζμπήξ, ζδίςξ ηςκ απμιμκςιέκςκ διζμνεζκχκ αβνμηζηχκ μζηζζιχκ.,
10.

Ζ πενζμπή έπεζ ζαθχξ «αλαγλσξίζηκε πνιηηηζκηθή-ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα»,

ηαεχξ ηυζμ δ Γαδζά υζμ ηαζ ημ μοθθί απμηεθμφκ πνμμνζζιμφξ ιε ζζπονή θήιδ, υπζ
ιυκμ πακεθθδκίςξ, αθθά ηαζ ζημ ελςηενζηυ.
11. Ζ έηνηκε, ζπλερήο θαη πςειή ξνή επηζθεπηψλ θαη δήηεζε πξντφλησλ πμο
οθίζηαηαζ ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ πνμμνζζιμφξ.
12.

Σμ βεβμκυξ υηζ ην δπλακηθφ μζημθμβζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ιέπνζ

ζηζβιήξ δεκ έπεζ βίκεζ αληηθείκελν «εθκεηάιιεπζεο» θαη, θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ
έρεη θνξεζζεί. Τθίζηαηαζ, ζοκεπχξ, δ δοκαηυηδηα ημο ειπθμοηζζιμφ ηαζ δζάποζδξ ηςκ
ημονζζηζηχκ νμχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ
οπδνεζζχκ ακαθυβςξ ηςκ μιάδςκ-ζηυπςκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ απαζηήζεςκ.
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13.

Ζ πενζμπή ηαζ ζδζαζηένςξ μ μζηζζιυξ ημο μοθθίμο δζαεέηεζ κία καθξά αζηηθή

παξάδνζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ιε δοκαηυηδηεξ μζημκμιζηήξ-ειπμνζηήξ
ακάπηολδξ-εηιεηάθθεοζδξ, ηαεχξ ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα ηδξ πυθδξ, ιεηάλζ, πνμσυκηα
αιπέθμο, πνμσυκηα ηνέαημξ, είκαζ βκςζηά δζεεκχξ.
14.

Ο μζηζζιυξ ημο μοθθίμο δηαηεξεί κία αζηηθή θπζηνγλσκία, ιμκαδζηή ζε

μθυηθδνδ ηδκ πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ, πνάβια πμο πνμζδίδεζ
ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ηαζ ζηδ ιεθθμκηζηή δζαπείνζζδ ηδξ ακάπηολδξ, ηαεχξ ζδιαίκεζ
μοζζαζηζηέξ ηαζ βαζηέο άπιεο ππνδνκέο.
15.

Ζ πενζμπή πανμοζζάγεζ ιία αμηφινγε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ, δ

μπμία ιάθζζηα ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα αολάκεηαζ ιε ζδιακηζημφξ νοειμφξ (δεκ είκαζ
ζοκήεεζξ μζ ορδθυηαημζ ανζειμί επζζηεπηχκ ή μζ οπμδμιέξ ελοπδνέηδζδξ ζηδ Γαδζά).
16.

Ζ ρακειή εγθιεκαηηθφηεηα, δ μπμία είκαζ ιδδαιζκή ζε ζπέζδ ιε εηείκδ αζηζηχκ

ηέκηνςκ.
17.

Σα επλντθά νηθνλνκηθά θίλεηξα εκίζποζδξ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηα

μπμία οθίζηακημ ηαζ ιπμνμφκ κα δζεηδζηδεμφκ εη κέμο.
18.

Ζ

πενζμπή

πανμοζζάγεζ

πνμζθάηςξ

έληαμεο

πξνγξακκάησλ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ιία

ζεκαληηθή

θαη

ρξήζεο

ησλ

θηλεηηθφηεηαθνηλνηηθψλ

θνλδπιίσλ ηαζ ηςκ ζοβπνδιαημδμημφιεκςκ πνμβναιιάηςκ, ζδίςξ εηείκςκ ηα μπμία
πνμζακαημθίγμκηαζ ζημκ ημιέα ηςκ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ.
19.

οκεπχξ δ πενζμπή πανμοζζάγεζ εηνηκφηεηα, αιιά θαη εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο

βζα πεναζηένς ακάπηολδ ηςκ μζημημονζζηζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ δ μπμία εα έπεζ ηα
παναηηδνζζηζηά ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηαζ ηδξ αεζθμνίαξ.
Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη
1.

Ζ απνπζία ζπλεθηηθνχ νξάκαηνο θαη νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο.

Απυ δζάθμνα αίηζα, ιέπνζ ζήιενα απμοζζάγεζ μ μθμηθδνςιέκμξ, ιαηνμπνυεεζιμξ
ζπεδζαζιυξ, ζηδ αάζδ ημο μπμίμο εα ζπεδζάγμκηαζ υθεξ μζ επζιένμοξ πνάλεζξ ηαζ εα
οθμπμζμφκηαζ ακαπηολζαηέξ πμθζηζηέξ. Ηδζαζηένςξ θείπεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ δ
εηιεηάθθεοζδ – αλζμπμίδζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ πυνςκ.
2.

Ζ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδηαηηέξσο ε απίζρλαζε απφ ηηο λεαξέο ειηθίεο.

Σμ πνυαθδια ηδξ ελςηενζηήξ ιεηακάζηεοζδξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟60 ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ ηδξ
δεηαεηίαξ ημο ΄70 έπεζ ακηζηαηαζηαεεί απυ έκα πζμ ζφκεεημ θαζκυιεκμ, ζημ μπμίμ,
δοζηοπχξ, ηονίανπδ, ζε ηαηαεθζπηζηυ ααειυ, είκαζ δ θοβή πνμξ ηδκ Αθελακδνμφπμθδ.
Αοηή δ θοβή ζδιαίκεζ, πνζκ απυ υθα, θοβή ηεθαθαίςκ ηαζ θοβή κέςκ ηαζ ζηεθεπχκ.
3. Ζ ζπλνξηαθή ζέζε ηεο πεξηνρήο δ μπμία θεζημονβεί απμηνεπηζηά βζα ιεβάθεξ
επεκδφζεζξ.
4. Ζ αλνκνηνγέλεηα ηςκ δδιμηζηχκ ηαζ ημπζηχκ ημζκμηήηςκ
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5. Ζ απφζηαζε ησλ κεγάισλ θαη κεζαίσλ αζηηθψλ θέληξσλ ιε υηζ αοηυ ζδιαίκεζ βζα
ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ η.θπ. ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ, ηςκ ηαηακαθςηχκ, ημοξ υνμοξ
ένεοκαξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αβμνάξ η.θπ.
6. Ζ

έιιεηςε

νξγαλσκέλνπ

αζηηθνχ

πεξηβάιινληνο

ή

αζηζημφ

βεζημκζημφ

πενζαάθθμκημξ ηαζ βεκζηυηενα εκυξ ζπεδζαζιμφ οπμδμπήξ ηαζ ελοπδνέηδζδξ κέςκ
ζφβπνμκςκ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.
7. Ζ έιιεηςε αγνξάο ηαζ δ αδοκαιία πνμζέθηοζδξ ελεζδζηεοιέκςκ ζηεθεπχκ.
8. Ζ έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηαεχξ ημ Γδιμηνίηεζμ
Πακεπζζηήιζμ απέηοπε, ημοθάπζζημκ βζα ηδκ πενζμπή ημο Κεκηνζημφ Έανμο κα
ακηαπμηνζεεί ζημ νυθμ ημο, υπςξ ηαζ θυβς ηδξ έθθεζρδξ ηδξ μπμζαδήπμηε
πακεπζζηδιζαηήξ ιμκάδαξ ζημ μοθθί, πανά ηδκ ηενάζηζα εηπαζδεοηζηή πανάδμζδ.
9. Ζ ζπζζσξεπκέλε ρξφληα εζσζηξέθεηα ηαζ δ έθθεζρδ επζπεζνδιαηζηήξ ηυθιδξ.
10. Ζ πθηζηάκελε λνκνζεζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηδξ μπμίαξ, θυβς
άβκμζαξ ηςκ ημπζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ηδξ ημπζηήξ βεςιμνθμθμβίαξ ηαζ βεςβναθίαξ, μζ
υνμζ είκαζ απαβμνεοηζημί, αηυιδ ηαζ βζα επεκδφζεζξ ήπζαξ ιμνθήξ ηαζ παιδθήξ υπθδζδξ.
11. Ζ έιιεηςε ρσξνηαμηθήο ξχζκηζεο γηα εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ / θπξίσο
κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ.
12. Δλδνγελή

πξνβιήκαηα

ζηε

δνκή

θαη

ιεηηνπξγία

ηνπ

επηρεηξεκαηηθνχ

πεξηβάιινληνο, ηονίςξ θυβς έθθεζρδξ ημο μπμζμοδήπμηε ζπεδζαζιμφ, είηε απυ ηδκ
πθεονά ηδξ πμθζηείαξ, είηε ηςκ ανιυδζςκ μνβακζζιχκ Σ.Α. α ΄ααειμφ.
13. Ζ έιιεηςε ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ζδζαζηένςξ ζε υηζ αθμνά ηζξ
λεκμδμπεζαηέξ οπδνεζίεξ.
14. Σν έληνλν πξφβιεκα δηάξζξσζεο ηνπ θέληξνπ ηνπ νπθιίνπ, θυβς ηδξ φπανλδξ
ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ, ηδξ ποηκήξ δυιδζδξ ημο παναδμζζαημφ μζηζζιμφ, αθθά ηαζ
ηδξ πθήνμοξ έθθεζρδξ πςνμηαλζηήξ ηαζ ζοβημζκςκζαηήξ ζοκείδδζδξ.
15. Ζ ρακειή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηονίςξ ζε υηζ αθμνά ημκ ηνζημβεκή ημιέα.
16. Ζ έιιεηςε επαξθνχο ζηειερηαθνχ πξνζσπηθνχ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ ζημ ζηεκυ
ηαζ ημκ εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα.
17. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ πηζηνπνίεζε θαη θαηνρχξσζε ηςκ ιμκαδζηχκ ημπζηχκ,
παναδμζζαηχκ πνμσυκηςκ ημο μοθθίμο.
18. Ζ έιιεηςε θνηλήο, ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, ηαεχξ
μ ηάεε μζηζζιυξ ή ημπζηή μιάδα δζεηδζηεί απυ ιυκδ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ
δοκαημηήηςκ ηαζ πθεμκεηηδιάηςκ.
Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα ακαηφπημοκ μζ εοηαζνίεξ (opportunities) βζα ηδκ πενζμπή
μοθθίμο ηαζ ημ Γήιμ ηδξ
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4.3.2.3 Δπθαηξίεο (νη νπνίεο ζπγρξφλσο απνηεινχλ θαη επηηαγέο-πξνηεξαηφηεηεο)
Αοηέξ μζ εοηαζνίεξ ιπμνμφκ κα ακαηφρμοκ, ιυκμκ εάκ μ Γήιμξ ηαζ δ πενζμπή ημο
ζδςεμφκ οπυ ηδ βεςζηναηδβζηή ηαζ βεςπμθζηζηή ημο εέζδ ηαζ κέα ζδιαζία.
8. Βειηίσζε-νινθιήξσζε ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ζε επίπεδμ μζηζζιχκ Γήιμο,
αθθά ηαζ ζηήνζλδξ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ πενζμπήξ.
9. Οξγάλσζε Γήκνπ ιε δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία μθμηθδνςιέκςκ ηαζ θεζημονβζηχκ
δζμζηδηζηχκ δμιχκ. Πνμζθένεηαζ πθέμκ δ ιεβάθδ εοηαζνία, ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο
ηαζ ηδκ εθανιμβή ηδξ εονογςκζηυηδηαξ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο Γήιμο ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο πμθίηδ ζηζξ
δζαδζηαζίεξ εκδιένςζδξ ηαζ θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ, ηονίςξ, ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ
ακαβηχκ ημοξ.
10.

Αλάδεημε-αμηνπνίεζε ημο «ακαβκςνζγυιεκμο» δζπυθμο θοζζημφ – πμθζηζζιζημφ

πενζαάθθμκημξ Γαδζάξ- μοθθίμο, ιε ηδκ εκενβή ζοιιεημπή ημο ημπζημφ επζπεζνδιαηζημφ
πενζαάθθμκημξ. Εδημφιεκα ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ δ ελαζθάθζζδ πμζυηδηαξ ηαζ δ
δδιζμονβία επανηχκ ηαζ ζφβπνμκςκ οπμδμιχκ.
11.

ηα πθαίζζα αοηά ιπμνμφιε κα δμφιε ςξ πνμηεναζυηδηα ηελ αλάδεημε ηνπ

νηθηζκνχ ηνπ νπθιίνπ σο πνιηηηζηηθνχ-πνιηηηζκηθνχ-ηνπξηζηηθνχ θέληξνπ- πφινπ,
ιε ηδκ ακάπθαζδ ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ, ηδ δδιζμονβία δζαδνμιχκ πμθζηζζιμφ ιέζα ζημκ
μζηζζιυ ηαζ ηδκ επακάπνδζδ ημο ζοβηνμηήιαημξ Σγίανε, πνμηεζιέκμο κα πνδζζιμπμζδεεί
ςξ ηέκηνμ «δζάποζδξ» ηαζ ηυιαμξ ακαθμνάξ υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηδκ πενζμπή ηαζ ηδκ ακάπηολή ηδξ.
12.

Πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη θηηζκέλνπ-αλζξσπνγελνχο

πεξηβάιινληνο,

ιε έιθαζδ ζημοξ

διζμνεζκμφξ,

ανπζηεηημκζηά

ζδιακηζημφξ

ηαζ

δζαηδνδιέκμοξ αηυιδ ςξ πνμξ ηδκ αοεεκηζηυηδηά ημοξ ζε ιεβάθμ ααειυ μζηζζιμφξ.
13.

Δκπινπηηζκφο ηνπ δηθηχνπ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, πςνζηά ηαζ εειαηζηά,

ζημοξ οπυθμζπμοξ μζηζζιμφξ ηαζ πχνμοξ πμθζηζζηζημφ-ανπαζμθμβζημφ- ζζημνζημφ ενδζηεοηζημφ εκδζαθένμκημξ υζμ ηαζ θοζζημφ ηάθθμοξ, πνμηεζιέκμο αθεκυξ ιεκ κα
ακαδεζπεμφκ ηαζ μζ οπυθμζπμζ μζηζζιμί ηαζ εέζεζξ ημο μοθθίμο, αθεηένμο δε κα δζαπέεηαζ
ημ ημονζζηζηυ νεφια ηαζ κα ακαδεζηκφεηαζ δ πμζηζθυηδηα ημο Γήιμο.
14.

Έληαμε ζπγγεληθψλ πξννξηζκψλ ηςκ ηνζχκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ ζε απυ

ημζκμφ ακάδεζλδ.
15.

Δλίζρπζε – αχμεζε ησλ ππνδνκψλ ππεξεζηψλ ιε δζπθή ζηυπεοζδ: αεθηίςζδ

ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ δδιζμονβία ζηακήξ λεκμδμπεζαηήξ,
η.θπ. αάζδξ βζα ηδ θζθμλεκία ζηακμφ ανζειμφ ημονζζηχκ.
16.

Βειηίσζε – πηζηνπνίεζε - πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηα μπμία

επίζδξ έπμοκ «ακαβκςνζζιέκμ υκμια», υπςξ ημο ιεηαλζμφ, ηςκ αθθακηζηχκ η.θπ.
πνμσυκηςκ ηνέαημξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ αιπέθμο.
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17.

πλεξγαζία θαη δηθηχσζε ζε ηξία επίπεδα

- Κεκηνζημφ – κμηζμακαημθζημφ Έανμο
- κμιμφ, ηονίςξ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Αθελακδνμφπμθδ
- δζαζοκμνζαημφ, ιε δφμ ηαηεοεφκζεζξ, Βμοθβανία ηαζ Σμονηία ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία
ημζκχκ ημονζζηζηχκ δζαδνμιχκ, αθθά ηαζ ηδκ πνμζέθηοζδ εηαηένςεεκ επζζηεπηχκ.
4.3..2.4 Απεηιέο (threats)
1. Ζ ζθφπηκε θαη κνλφπιεπξε ελίζρπζε αζηηθψλ θέληξσλ ηδξ πενζμπήξ ημο Έανμο,
ηα μπμία θεζημονβμφκ απμηνεπηζηά ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα ακάπηολδξ ζοβηεηνζιέκςκ
ιμνθχκ δναζηδνζμηήηςκ βζα ηδκ έθλδ επεκδφζεςκ ζηδκ πενζμπή ημο Κεκηνζημφ Έανμο,
αθθά ηαζ βζα ηδκ επζαίςζδ ημο δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ ημιέα. Ηδίςξ δ αθυβζζηδ ηαζ άηνζηδ
ακάπηολδ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ζε αάνμξ μθυηθδνμο ημο οπυθμζπμο κμιμφ ηαζ δ
ζοζζχνεοζδ ηεθαθαζχκ ηαζ ζηεθεπχκ ζηδκ πνςηεφμοζα ημο Νμιμφ.
2. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε θζελψλ θαη ειθπζηηθψλ αγνξψλ ζηζξ βεζημκζηέξ πχνεξ:
Βμοθβανία ηαζ Σμονηία/Αδνζακμφπμθδ.
3. Ζ αλάπηπμε ηεο εζσζηξέθεηαο, ςξ απυημημο αφλδζδξ ηάπμζςκ ιεβεεχκ, ή ημ
ακηίεεημ, θυβς ηδξ ηνίζδξ ηαζ ιείςζδξ ζδιακηζηχκ δεζηηχκ εηνμχκ.
4. Ζ επηηάρπλζε ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δεηθηψλ (ακενβία , ιεηακάζηεοζδ
η.θπ) θυβς ημο ζοκδοαζιμφ ηδξ ηνίζδξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ ηδξ ηαηάθθδθδξ ζηήνζλδξ, ζε
ζδιείμ πμο ιπμνεί κα ηαηαζηεί απαβμνεοηζηυ ζε ηάεε οθμπμίδζδ πμθζηζηήξ πανέιααζδξ.
4. Ζ αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ςξ ζδιείμο ζηάζδξ ηαζ θζθμλεκίαξ βζα ημκ
ενπυιεκμ απυ Βμννάκ ηαζ δ «δζαθοβή» πνμξ κμηζυηενμοξ πνμμνζζιμφξ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ SWOT
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
ΣΜΖΜΑ Α΄: ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΣΟΜΔΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ-ΑΓΤΝΑΜΗΔ/
ΑΠΔΗΛΔ

1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ &
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ

ΑΝΑΛΤΖ:

ΠΗΝΑΚΔ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/
ΘΔΜΑΣΑ - ΑΗΥΜΖ

Πξνβιήκαηα – αδπλακίεο

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ
/ΔΤΚΑΗΡΗΔ
Γπλαηφηεηεο
-

- Σμ πθδιιονζηυ πνυαθδια ζημοξ

Πιενλεθηήκαηα

πνμαθήιαημξ

πανέανζμοξ μζηζζιμφξ

- Ζ

- Ζ ακεπανηήξ βζα ηδκ μνεμθμβζηή

ηεπκμθμβζχκ

δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ

δζαπείνζζδ

δζαπείνζζδξ θοιάηςκ –

-

πενζααθθμκηζηή κμιμεεζία.

απμννζιιάηςκ

ηνμπμπμίδζδ

- Ζ ηαεοζηένδζδ ςξ πνμξ ηδκ

είκαζ

μθμηθήνςζδ

πνμζαάζζιεξ

1.1.
ΦΤΗΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ηδξ

πενζμπήξ

ηςκ

πνάλεςκ

φπανλδ

κέςκ

πμο
άιεζα
ηαζ

δζαπείνζζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ

πνδιαημδμημφιεκεξ

θοιάηςκ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ έβηαζνδ

- Ζ

εκανιυκζζδ πνμξ ηζξ επζααθθυιεκεξ

δίδεηαζ ζηδκ πενζμπή

απυ ηδκ ΔΔ δζαδζηαζίεξ.

θυβς

πνμζμπή
ηςκ

πμο

εζδζηχκ

- Ζ έθθεζρδ πθδνμθυνδζδξ ςξ πνμξ

πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδξ

ηδ δζαπείνζζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ

δζαζοκμνζαηήξ θφζδξ

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ δ έθθεζρδ

ημοξ.

πενζααθθμκηζηήξ

ζοκείδδζδξ

ηςκ

ηαημίηςκ
- Ζ ιυθοκζδ οδάηςκ, αένα ηαζ βδξ
απυ

θφιαηα-απμννίιιαηα

–

ακελέθεβηηδ πνήζδ θζπαζιάηςκ
-

Ζ

δοζπένεζα

εθέβπμο

ηδξ

Ζ

δοκαηυηδηα

πνδζζιμπμίδζδξ

ηςκ

νφπακζδξ- ιυθοκζδξ απυ ηδκ Α΄

ΔΠΑ

ηςκ

ειζα Σ.Α.

δζαζοκμνζαηχκ

- Ζ δζυβηςζδ ηδξ παναααηζηυηδηαξ.
-

Δπθαηξίεο

Ζ

ελάνηδζδ

δζαπείνζζδξ

ηςκ

ηδξ

πμθζηζηήξ

οδάηςκ

ημο

πμηαιμφ Έανμο απυ ηδκ Βμοθβανία
ηαζ ηδκ Σμονηία

Απεηιέο – θίλδπλνη
- Οζ ηίκδοκμζ βζα ηδ δδιυζζα οβεία
απυ ηδ ζοκέπζζδ θεζημονβίαξ ΥΑΓΑ
- Ζ οπμαάειζζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ
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ηαζ

πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ
πενζααθθμκηζηή
πμθζηζηή

-. Ζ θφζδ ημο πθδιιονζημφ
Ζ

-

μθμηθήνςζδ
Ζ

ηδξ

ηαηάθθδθδ
ηδξ

πενζααθθμκηζηήξ
κμιμεεζίαξ
Ζ

πενζααθθμκηζηή

εκδιένςζδ
εοαζζεδημπμίδζδ

–

ηδξ πενζμπήξ απυ ηδ ζοκεπζγυιεκδ
πανμοζία

πδβχκ

ιυθοκζδξ

–

νφπακζδξ
- Ζ επζαμθή πνμζηίιςκ απυ ηδκ
Δονςπασηή

Έκςζδ

ηαεοζηενήζεζξ

ζηδ

βζα
δζαπείνζζδ

απμννζιιάηςκ
- Ο δζανηήξ ηίκδοκμξ βζα ηα δάζδ
ηαζ ιάθζζηα βζα ημ μζημζφζηδια ημο
Δ.Πάνημο

Γαδζάξ-μοθθίμο-

Λεοηίιδξ

-

Ζ

αεθηίςζδ

πνμζααζζιυηδηαξ
δδιμηχκ,
1.2.
&

ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ

ΟΡΓΑΝΧΖ

έιθαζδ

/

ηςκ

αβνμηχκ,

δδιμηχκ,

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ

ηδξ

ΑΜΔΑ
ζηζξ

ιε

εθθείρεζξ

νοιμημιζημφ ζπεδζαζιμφ

ΟΗΚΗΣΗΚΟ

-

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Ζ

αεθηίςζδ

ηδξ

πμζυηδηαξ

γςήξ

ηςκ

δδιμηχκ

ιέζς

ηδξ

ακααάειζζδξ
δμιδιέκμο
Πξνβιήκαηα – αδπλακίεο
-

Ζ

δζανηήξ

πενζαάθθμκημξ

απίζπκαζδ

ημο

πθδεοζιμφ
- Ζ δοζθεζημονβία ηδξ πυθδξ ημο
μοθθίμο βζα ζεζνά εββεκχκ ηαζ
επίηηδηςκ

θυβςκ,

υπςξ

δ

πςνμηαλζηή δμιή ηδξ πυθδξ ή δ
δζπμηυιδζή

ηδξ

απυ

ηδκ

ζζδδνμδνμιζηή βναιιή.
-

Ζ

έθθεζρδ

ηςκ

πνδιαημδμηζηχκ
άζηδζδ

ηαηάθθδθςκ

ιέζςκ

ιίαξ

βζα

ηδκ

ζοβηνμηδιέκδξ

πμθζηζηήξ

πανέιααζδξ

αλζμπμίδζδξ

ηςκ

ηαζ

ημζκυπνδζηςκ

πχνςκ.
-

Ζ

δζυβηςζδ

ηδξ

αζηζηήξ

παναααηζηυηδηαξ.
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ημο

- Ζ έθθεζρδ Γναθείμο – Σιήιαημξ
1.3.
ΓΗΚΣΤΑ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ

Πμθεμδμιίαξ ζημ μοθθί, αθθά ηαζ
άθθςκ

οπδνεζζχκ

ανιμδζυηδηαξ,

Γπλαηφηεηεο

-

Πιενλεθηήκαηα
- Ζ

-

Ζ

μθμηθήνςζδ

οπμδμιχκ

δζαηήνδζδ ηςκ

δζάεεζδξ

θοιάηςκ

απηυιεκδξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ

πονήκςκ

ηδξ πςνμηαλίαξ-

ζδιακηζηχκ

πνμζααζζιυηδηαξ

ανπζηεηημκζηχκ

δδιμηχκ,

-

Ζ αθθμίςζδ ημο παναδμζζαημφ

ηαζ

-

Ζ

ηςκ

αβνμηχκ,

ιε

υπςξ ημο μοθθίμο, ηδξ Λεοηίιδξ

μζηζζιμφξ, υπςξ ημ

αεθηίςζδξ ημο αβνμηζημφ

η.θπ.

μοθθί, δ Λεοηίιδ ηαζ

δζηηφμο.

Απεηιέο – θίλδπλνη

μζ διζμνεζκμί μζηζζιμί

- Ζ

ηδξ Γ.Δ.Ονθέα.

δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ ιε ηδκ

- Ζ

ηαεοζηένδζδ

παναδμζζαηχκ

επίθοζδξ

δζαηήνδζδ

πνμαθδιάηςκ

δζάεεζδξ

ηαζ

ζημζπείςκ

επελενβαζίαξ

θοιάηςκ

ηαζ

ηαεδιενζκυ αίμ ηςκ

δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ
- Ζ

αδοκαιία

εθανιμβήξ

θυβς

ζημκ

ηαημίηςκ
ηνίζδξ

μθμηθδνςιέκςκ

μζηζζιχκ,

ςξ ζημζπείμ αμδεδηζηυ
ηδξ

απμηαηάζηαζδξ

δνάζεςκ ζημκ ημιέα ημο δμιδιέκμο

ηςκ μζηζζιχκ

πενζαάθθμκημξ

-

Ζ

δοκαηυηδηα

αζζεδηζηχκ
Πξνβιήκαηα – αδπλακίεο

πανειαάζεςκ

-

Ζ ιδ ζηακμπμζδηζηή ηαηάζηαζδ

ζημοξ

ηςκ

ιε

οπμδμιχκ

ηςκ

μδζηχκ

δζηηφςκ ηςκ μζηζζιχκ, αθθά ηαζ

μζηζζιμφξ
ιζηνυ

ζοβηνζηζηά ηυζημξ

ηδξ αβνμηζηήξ μδμπμζίαξ
-

Οζ ιεβάθεξ απχθεζεξ φδαημξ ηαζ
δ ηαηή δζαπείνζζή ημο απυ

Δπθαηξίεο
-

δδιυηεξ

Ζ ζοκενβαζία ιε

Απεηιέο- θίλδπλνη

επαββεθιαηζημφξ

- Ζ ζε ιεζμπνυεεζιδ πνμμπηζηή

ζοθθμβζημφξ

έθθεζρδ πυζζιμο φδαημξ

θμνείξ,
Πακεπζζηήιζα
η.θπ.

βζα

ηδκ

ηαηαβναθή

ηαζ

εηπυκδζδ
ιεθεηχκ ζε υ,ηζ
αθμνά
δμιδιέκμ
πενζαάθθμκ.

[186]

ημ

ζηζξ

ηδξ

ζημζπείςκ

οπμαάειζζδ ημο

έιθαζδ

αεθηίςζδ

ηαζ ζζημνζημφ παναηηήνα μζηζζιχκ,

πεναζηένς

ζε

ηςκ

ακάβηεξ

Γπλαηφηεηεο

-

Πιενλεθηήκαηα
- Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ
ηςκ μζηζζιχκ ηαζ ημ
ακηίζημζπμ ιζηνυ
ιέβεεμξ ηςκ
απαζημφιεκςκ
πανειαάζεςκ

Δπθαηξίεο
- Οζ

πθμφζζεξ

οδάηζκεξ «δελαιεκέξ»
οπυβεζςκ

ηαζ

επζθακεζαηχκ οδάηςκ
ζηδκ

πενζμπή

ημο

θυβς

έκημκμο

ακαβθφθμο

ηαζ

έκηαλήξ

ημο

μνεζκυ

υβημ

ηδξ
ζημκ
ηδξ

Ρμδυπδξ

2.ΚΟΗΝΧΝ.ΠΟΛΗΣΗΚΖ Πξνβιήκαηα – αδπλακίεο
–
ΠΑΗΓΔΗΑ
–
- Ζ
έθθεζρδ
ζημζπεζςδχκ
ΠΟΛΗΣΗΜΟ
–
ΑΘΛΖΣΗΜΟ
αβαεχκ ηαζ οπμδμιχκ ζηδ

Παξαηεξήζεηο

Γπλαηόηεηεο
1.

Θέκαηα/αηρκή

Οζ

ημζκςκζημί ζζημί ηδξ

ζπμθζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ημ ιεβάθμ

βεζημκζάξ

ηυζημξ ένβςκ αεθηίςζδξ

αβνμηζημφ μζηζζιμφ

-

Σμ πνυαθδια ηδξ ιεηαθμνάξ

ηαζ

παναιέκμοκ

ζε

ζζπφ ηαζ απμηεθμφκ

απμζηάζεςκ

έκα

άηοπμ

εεεθμκηζηυ

δίηηομ

δμιχκ

πνμζηαζίαξ

υπςξ

διέναξ,
ενβαζηήνζα
(ηζκδηζηά,

ακμζηηήξ
κμζμημιεία

πνμζηαηεοιέκα
η.α.
κμδηζηά

βζα

ΑΜΔΑ

ακάπδνμζ

ροπζηά αζεεκείξ)

ή

ηαζ

πνέπεζ

κα

βίκμοκ
πνμζπάεεζεξ
εκδοκάιςζδξ

ημο

ημζκςκζημφ ζζημφ.
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-

ημο

ηςκ ιαεδηχκ θυβς ηαζ ιεβάθςκ
- Έθθεζρδ

–

Οζ επζθμβέξ
ζηέβαζδξ ηςκ
εηπαζδεοηδνίςκ –Ο

-

ζ επζθμβέξ
ιεηαθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ

Ο Γήιμξ μοθθίμο απμηεθεί ημ

-

2.

ηονζυηενμ «πέναζια», έςξ ζηζβιήξ,

δζαπνμζςπζηή

πανακυιςκ ιεηακαζηχκ ζε υθμ ημκ

ζπέζδ πμο οπάνπεζ

κμιυ Έανμο. Σμ πνυαθδια ιπμνεί

ζηζξ ιζηνέξ ημπζηέξ

κα έπεζ δζηηυ ακηίηηοπμ ηυζμ ζημκ

ημζκςκίεξ

ημζκςκζηυ

δζεοημθφκεζ

ζζηυ,

οβεζμκμιζηή

υζμ

ηαζ

ζηδκ

επζαάνοκζδ

ηδξ

ημπζηήξ ημζκςκίαξ.

ηδκ

ζοκενβαζία ηαζ ηδκ
επίηεολδ ζηυπςκ.
3.

Ζ αδοκαιία δζαπείνζζδξ ηδξ

-

Ζ

Ζ

ηαθή

ηηζνζαηή οπμδμιή.

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ οβείαξ θυβς
ηδξ

ιεβάθδξ

έηηαζδξ

ηαζ ηδξ

βεςιμνθμθμβζηήξ ακμιμζμβέκεζαξ.
Ζ

Δπθαηξίεο
1.

Τπάνπεζ

έθθεζρδ

ζοκεηηζηχκ-

πθήνδξ

αζχζζιςκ

ηαζ

ηαζκμηυιςκ

ηςκ δνάζεςκ ζημκ

πνμηάζεςκ

ζημοξ

ημιείξ

ημιέα

-

ημο

απμδμπή
ηςκ

πμθζηζζιμφ ηαζ ημο αεθδηζζιμφ ηαζ

Κμζκςκζηχκ

δ

Πανειαάζεςκ

απμζπαζιαηζηή

ηαζ

ιζηνμ-

ημπζηή ακηζιεηχπζζδ απυ ημοξ

ζημοξ

ηαηά ηυπμοξ θμνείξ.

πθδεοζιμφξ,

-

Ζ βεκζηή αιοκηζηή ζηάζδ έκακηζ

μπμία

ημπζημφξ
δ

ιπμνεί

κα

ηςκ πνμηθήζεςκ ζηζξ ημζκςκζηέξ

απμηεθέζεζ

ηδκ

– πμθζηζζηζηέξ πμθζηζηέξ

αάζδ

βζα

-

Ζ βήνακζδ ημο πθδεοζιμφ

ημο Γήιμο ιε ιδ φπανλδ ηζξ
πενζζζυηενεξ
οπμζηδνζηηζημφ

θμνέξ
ζοββεκζημφ

πενζαάθθμκημξ.

ημζκςκζηέξ
πανειαάζεζξ.
2.

Ζ

ζηνμθή

ηςκ
Πενζθενεζαηχκ,

Απεηιέο – θίλδπλνη

αθθά ηαζ Σμιεαηχκ

- Ζ ακάεεζδ ελαζνεηζηά αολδιέκςκ

Πνμβναιιάηςκ

ανιμδζμηήηςκ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ

πνμξ

Δηπαίδεοζδ ζημ Γήιμ δίπςξ ηδκ

Δηπαίδεοζδ ηαζ ημκ

ακηίζημζπδ εηπχνδζδ ιέζςκ ιπμνεί

Κμζκςκζηυ ημιέα

κα μδδβήζεζ ζηδκ πθήνδ αδοκαιία

3.

ηδκ

Οζ

ακηαπυηνζζδξ εη ιένμοξ ημο Γήιμο

δθζηζςιέκμζ

- Ζ δζανηήξ ιείςζδ ηδξ ΑΣΑ δ

απμηεθμφκ

μπμία απμηεθεί ααζζηυ πυνμ

γςκηακή

εκίζποζδξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ

πμθζηζζιμφ

- Ζ ααεααζυηδηα ςξ πνμξ ηδ

είκαζ

δζαηήνδζδ ζε θεζημονβία ζπμθείςκ

αλζμπμζήζζιδ.
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ιζα
ημζηίδα
πμο
άιεζα

ιε ιζηνυ ανζειυ ιαεδηχκ ζε

4. Ζ

απμιμκςιέκμοξ μζηζζιμφξ

εβηθδιαηζηυηδ
ηα είκαζ
ζπεηζηά
παιδθή ηαζ δ
δοκαηυηδηα
πανέιααζδξ
απυ ηζξ
Σμπζηέξ Ανπέξ
ιεβαθφηενδ
ηαζ δοκάιεζ
πζμ
απμηεθεζιαηζη
ή.

3.ΣΟΠΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΚΑΗ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ

Πξνβιήκαηα – αδπλακίεο
- Ζ

δζανηήξ

απίζπκαζδ

ημο

Γπλαηφηεηεο-

Παξαηεξήζεηο

Πιενλεθηήκαηα

Θέκαηα/αηρκή

πθδεοζιμφ ηαζ ζδίςξ ηςκ κέςκ ηαζ - - Ζ φπανλδ ημπζηχκ

- Ζ ζοβηνάηδζδ ημο

εονφηενα ημο μζημκμιζηά εκενβμφ

πνμσυκηςκ ιε ζζπονυ

μζημκμιζηά εκενβμφ

πθδεοζιμφ

υκμια

πθδεοζιμφ ηαζ ηονίςξ

- Γεκζηεοιέκδ

εζςζηνέθεζα

ηαζ

επζθοθαηηζηυηδηα.
- Μεζςιέκδ

ηζίπμονμ, αθθακηζηά)
- - Ζ δοκαηυηδηα άιεζδξ

απμηεθεζιαηζηυηδηα

αεθηίςζδξ

δμιχκ.
- Μδ

(ιεηάλζ,

ημο

πνςημβεκμφξ
εηιεηάθθεοζδ

ηςκ

ιέζς ηδξ οθμπμίδζδξ

δοκαημηήηςκ πμο δ Κμζκςκία ηδξ

απαναίηδηςκ

Πθδνμθμνίαξ πνμζθένεζ.

οπμδμιήξ.

- Έθθεζρδ
εηιεηάθθεοζδξ

ή

αδοκαιία -

ηςκ

απαναίηδηςκ

πνδιαημδμηζηχκ ιέζςκ.

ένβςκ

- Ζ πνμχεδζδ ηςκ
ακαδαζιχκ.

-

Οζ

-

ιεβάθεξ

- Έθθεζρδ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ

δοκαηυηδηεξ

θμνέςκ ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ.

ημιέα

- Απμζπαζιαηζηυηδηα δνάζεςκ.

ιεηαπμίδζδξ

- Αιοκηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ

πνμσυκηςκ

πνμηθήζεζξ.

ημιέα

-

-

ζημκ
ηδξ

Οζ

εοκμσηέξ

- Έθθεζρδ ηεκηνζηήξ μνβάκςζδξ

ηθζιαημθμβζηέξ

ημο κέμο Γήιμο

βεςιμνθμθμβζηέξ

Απεηιέο – θίλδπλνη

ζοκεήηεξ

ηαζ
πμο

- Όπανλδ άιεζα ακηαβςκζζηζημφ

επζηνέπμοκ

βεζημκζημφ πενζαάθθμκημξ, ηονίςξ

ζδακζηή

εκαζπυθδζδ

ηςκ

ιε

εκαθθαηηζηέξ

βεζημκζηχκ

πενζμπχκ

απυ
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ηδκ

–

ηςκ κέςκ
- Ζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ
ιμκαδζηχκ
πθεμκεηηδιάηςκ
πενζμπήξ

ηδξ

Βμοθβανία ηαζ Σμονηία.

ηαθθζένβεζεξ

- Αζθοηηζηή πμθζηζηή έκακηζ ηδξ

αέθηζζηδ

εκδμπχναξ

οθζζηάιεκςκ.

απυ

ηδκ

πμθθαπθή

εζζαμθή ημο αζηζημφ ηέκηνμο ηδξ -

-

ή

ηδκ

αλζμπμίδζδ

Οζ

οθζζηάιεκμζ

Αθελακδνμφπμθδξ.

πμθζηζζηζημί

- Ζ αθοζζδςηή αφλδζδ ηδξ φθεζδξ

πμο επζηνέπμοκ ηδκ

ζε ιδ ακαζηνεπηά επίπεδα ηαζ

ακάπηολδ

ηονίςξ δ αδοκαιία πνυαθερδξ ηδξ

εκαθθαηηζηχκ

έηηαζδξ ηδξ ηνίζδξ.

ιμνθχκ ημονζζιμφ.

- Ζ

ηνμιαηηζηή

μζημκμιζηά

ιείςζδ

εκενβμφ

ημο -

πυνμζ

Ζ

πθδεοζιμφ,

δζηηή

δζαζοκμνζαηυηδηα ημο

ζδίςξ ζηζξ δθζηίεξ 19-34.

δήιμο.
Ζ πνήζδ ημο

-

χζηε

internet

κα

εθαπζζημπμζδεμφκ

μζ

ζοκέπεζεξ ηδξ εέζδξ
ηαζ ημο ημζκςκζημφ ηαζ
μζημκμιζημφ
απμηθεζζιμφ.

Δπθαηξίεο
-

Ζ

εηιεηάθθεοζδ

ηδξ δνάζδξ ηυζμ ημο
Γήιμο

υζμ

ηαζ

ημπζηχκ θμνέςκ ζημκ
ημιέα

ηδξ

Γζαζοκμνζαηυηδηαξ.
-

Ζ

εηιεηάθθεοζδ

ηδξ

βεςζηναηδβζηήξ

ηαζ

βεςιμνθμθμβζηήξ

εέζδξ ηδξ πενζμπήξ.
-

Ζ

ημο

«μκυιαημξ»

πενζμπήξ

εηιεηάθθεοζδ
πάνδ

ηδξ
ζημ

δίπμθμ Γαδζά-ιεηάλζ.
-

Ζ

εηιεηάθθεοζδ

ηδξ ηάζδξ επζζηνμθήξ
ζηα «πάηνζα εδάθδ»
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ηαζ

ιάθζζηα

πνχηδ

,

θμνά,

βζα
κέςκ

δθζηζχκ.
4. ΔΧΣΔΡΗΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΓΖΜΟΤ

Πξνβιήκαηα – αλάγθεο
Ζ μζημκμιζηή φθεζδ έπεζ ςξ

-

ζοκέπεζα

ηδκ

πενζμνζζιέκδ

δζάεεζδ

Γπλαηφηεηεο-

Παξαηεξήζεηο

Πιενλεθηήκαηα

Θέκαηα/αηρκή

–

ζδζαίηενα

- - Ζ άιεζδ επαθή ημο

πυνςκ

πνμζςπζημφ ιε ηδκ

ηαηάζηαζδ δζάνενςζδξ

αηυια ηαζ ζε εοαίζεδημοξ ημιείξ

πενζμπή

ηαζ θεζημονβίαξ

υπςξ δ οβεία – πνυκμζα.

δδιυηεξ ηαζ δ δζάεεζδ

ηςκ Καθθζηναηζηχκ δήιςκ

- Ζ απαβυνεοζδ πνμζθήρεςκ ηαζ

ελοπδνέηδζδξ

ηαζ

ηαοηυπνμκεξ

εθεδνείεξ

ζηεθεπζαημφ δοκαιζημφ ιε ιδ

ηαζ

ημοξ
ηαζ

-

Ζ ηνίζζιδ

ζδίςξ

ηςκ

Γήιςκ

πναβιαημπμίδζδξ

ιζηνμφ

ιεβέεμοξ

ηςκ ηαεδηυκηςκ.

πενζμνζζιέκμο ζε ανζειυ

πνυαθερδ ακηζηαηάζηαζήξ ημο,

- - Ζ ειπεζνία πμθθχκ

ζηεθεπζαημφ δοκαιζημφ

πθδκ ηςκ ιεηαηάλεςκ, ζε αάεμξ

απυ ηα ζηεθέπδ ημο

- Ζ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ

ημοθάπζζημκ πεκηαεηίαξ.

Γήιμο

-Ζ

ακμιμζμβέκεζα,

πμθζηζζιζηή,

ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ηαζ ηονίςξ

ηαζ

Νμιζηχκ

ηςκ

είζπναλδξ ηαζ δζάεεζδξ

ημο

ηςκ Γδιμηζηχκ εζυδςκ.

πνμζχπςκ

δ ιεβάθδ βεςβναθζηή δζάποζδ.
- οβηέκηνςζδ ηςκ οπδνεζζχκ ζηζξ

Δπθαηξίεο

έδνεξ ηςκ ηαθθζηναηζηχκ Γήιςκ ηαζ

-

δοζημθία

εηιεηάθθεοζδξ ηαζ

ζηδκ

πνμζααζζιυηδηα

Ζ δοκαηυηδηα

ηςκ πμθζηχκ πμο ακήημοκ ζηζξ

ημζκήξ ακάδεζλδξ ηδξ

εοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ.

πενζμπήξ ημο

- Δθθζπήξ ζηεθέπςζδ ηςκ οπδνεζζχκ
ηςκ

Γήιςκ

πνυζεεηςκ

ιεηά

ηδκ

ακάεεζδ

ανιμδζμηήηςκ

ηδξ

ηεκηνζημφ Έανμο
ζδιενζκμί

-Οζ

Καθθζηναηζημί

Γήιμζ

Νμιανπίαξ ηαζ ημο ηνάημοξ πςνίξ

έπμοκ

ηδκ

ιεηαηίκδζδ

κμιμεεηζηά

δοκαηυηδηα

εεζιζηά ιε ελαζνεηζηά

ακηίζημζπδ

πνμζςπζημφ
ζφκαρδξ

ή

ηδ

ζοιαάζεςκ

μνζζιέκμο

πνυκμο ή ένβμο.

επζθμνηζζεεί
ηαζ

ιεβάθμ

ανζειυ

ανιμδζμηήηςκ
έπμοκ

πμο

πενάζεζ

ζε

αοημφξ απυ ηεκηνζηέξ
ή

πενζθενεζαηέξ

ηναηζηέξ
ηάηζ

οπδνεζίεξ,
ημ

πνμζδίδεζ

μπμίμ
ιεβάθεξ

δοκαηυηδηεξ, ιε ηδκ
πνμτπυεεζδ
μνβάκςζδξ
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ηδξ
ηαζ

ηαζ

ηδξ

ακηίζημζπδξ
ζηεθέπςζδξ.
-

Ζ

εηιεηάθθεοζδ

ζηακμφ

πμζμζημφ

ζηεθεπχκ ημο Γήιμο,
ηα μπμία δζαεέημοκ ηζξ
ηαηάθθδθεξ ζπμοδέξ,
ελεζδίηεοζδ,

ειπεζνία

ηαζ

δζάεεζδ,

πνμηεζιέκμο
ζοκεζζθένμοκ

κα
ζηδκ

μοζζαζηζηή
ακααάειζζδ
Γήιμο.
-
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ημο

5.ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ: ΟΡΑΜΑΣΟ – ΑΡΥΧΝ- ΑΞΟΝΧΝ – ΜΔΣΡΧΝ

5.1.

ΔΗΑΓΧΓΖ

Οζ ανπζημί ζηυπμζ πμο ηέεδηακ ηαηά ηδκ εζζήβδζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ
αθμνμφζακ ζε ηνεζξ ηφνζεξ ηαηεοεφκζεζξ πμο ήηακ :
1.

Ζ πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο

2. Ζ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ ΟΣΑ σο νξγαληζκνύ
3. Ζ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηώλ ηνπ ΟΣΑ θαη ηεο επηξξνήο άιισλ θνξέσλ
ημ πθαίζζμ αοηυ ακηζζημζπεί ηαζ μ ζηναηδβζηυξ ζπεδζαζιυξ ημο δήιμο, μ μπμίμξ εα
πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά:
(α) Δίκαζ νεαθζζηζηυξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί εκ ζοκεπεία δοκαηή δ δζαβναθή, αθθά,
ηονίςξ, δ οθμπμίδζδ, ιίαξ πναβιαηζηά αζχζζιδξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ, ηδκ μπμία εα
αημθμοεήζεζ δ άνζδ υθςκ ηςκ ακαζηαθηζηχκ παναβυκηςκ ηαζ δ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ
απυ ημ Γήιμ ηαζ δ χεδζδ ακάθδρδξ πνςημαμοθζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ απυ άθθμοξ
θμνείξ ηαζ πανάβμκηεξ. Σεθζηυξ ζηυπμξ, πάκημηε εα είκαζ, ιία ημπζηή αζχζζιδ ηαζ αεζθυνμ
ακάπηολδ.
(α) Πανάθθδθα, ηαζ αοηυ απμηεθεί ιία ηνίζζιδ δζαθμνμπμίδζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ
πεδζαζιμφ ςξ πνμξ ηα οθζζηάιεκα Σμπζηά Ακαπηολζαηά Πνμβνάιιαηα, μ πνχημξ
πενζθαιαάκεζ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ μνβάκςζδξ, ηδκ ακααάειζζδ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ
πμθθαπθήξ θεζημονβίαξ ημο δήιμο, έηζζ χζηε υθα ιαγί κα ζοκεέημοκ ημ πθέβια ηδξ
ακαπηολζαηήξ πανέιααζδξ, κμμφιεκδξ οπυ ηδκ εονφηενή ηδξ έκκμζα.
(β) Σνίημξ ζηδ ζεζνά, αθθά πθέμκ ζζυηζιμξ ιε ημοξ

άθθμοξ, ηίεεηαζ μ ζηυπμξ

ηςκ

ζοκενβαζζχκ. Έκακηζ ημο δήιμο, ζε ιία ζοκεπή ηαζ πμθθαπθή ζοκενβαζία, ηίεεκηαζ απυ
ηδ ιία μζ ημπζημί θμνείξ, ζφθθμβμζ, μζημκμιζημί θμνείξ, ιδ ηοαενκδηζημί μνβακζζιμί πζεακμί
επεκδοηέξ η.θπ. ηαζ απυ ηδκ άθθδ ΟΣΑ α΄ηαζ α΄ ααειμφ ηαζ ηα κμιζηά ημοξ πνυζςπα, εκχ
ηαζ μζ ζοκενβαζίεξ ζε δζαπενζθενεζαηυ- δζαζοκμνζαηυ επίπεδμ ζοκζζημφκ πθέμκ ιυκζια
ηαζ απαναίηδηα γδημφιεκα.
Σα θχξηα απαηηνχκελα ινηπφλ απφ ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ είλαη:
Ζ μνβάκςζδ ημο δήιμο
Ζ αεθηίςζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο
Ζ ακαδζάνενςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
Ζ αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηαζ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ βζα ηδκ
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ.
H αζχζζιδ ηαζ αεζθυνμξ ημπζηή ακάπηολδ.
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Σα παναπάκς εα επζηεοπεμφκ ιε ηδκ εμαζθάιηζε ηεο ήπηαο κνξθήο ησλ
παξεκβάζεσλ χζηε δ εκανιυκζζδ ηδξ ηάεε πνυηαζδξ ή πανέιααζδξ ιε ηζξ
πενζααθθμκηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ πενζμπήξ οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ ελδνγελή αεηθφξν
αλάπηπμε, ιέζς ημο ήπζμο ραξαθηήξα ησλ δξάζεσλ
ην παξφλ Κεθάιαην
1. Γζαηοπχκμκηαζ ημ Όξακα ηαζ μζ Αξρέο πμο πνμηίεεηαζ κα αημθμοεήζεζ μ Γήιμξ
μοθθίμο ζηδκ επυιεκδ ηεηναεηία,
2. Ακαθφεηαζ δ ζηξαηεγηθή πμο εα αημθμοεδεεί ηαζ πανμοζζάγμκηαζ μζ Άμνλεο
Πξνηεξαηφηεηαο ηαζ ηα Μέηξα, ζηα μπμία εα ααζζζημφκ ηα Δηήζζα Πνμβνάιιαηα
Γνάζδξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ.
Συζμ ημ ναια, υζμ ηαζ δ ακάπηολδ ημο ηναηδβζημφ πεδζαζιμφ ηαζ ηςκ Αλυκςκ ηαζ
Μέηνςκ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ εηπμνεφμκηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ ημο Γήιμο ηαζ
ηζξ απαζηήζεζξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ βζα ηδκ ακάπηολή ημο, ιε δζηηυ πενζμνζζιυ
(α) ημ εονφηενμ κμιζηυ πθαίζζμ (εεκζηυ, ημζκμηζηυ) αάζεζ ημο μπμίμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ μ
Γήιμξ ηαζ ηα Νμιζηά ημο Πνυζςπα.
(α) ηζξ οθζζηάιεκεξ ζοκεήηεξ ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ ηνίζδξ, πμο δζένπεηαζ
δ πχνα

ιαξ ηαζ ζηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα πνμζανιμζηεί ηαζ μ πεδζαζιυξ ηαζ μζ

πνμμπηζηέξ ημο Γήιμο.
Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα ηαηααθήεδηε πνμζπάεεζα βζα ημ ζοβηεναζιυ ηςκ ακαβηχκ
ηαζ ηςκ πενζμνζζιχκ πμο ηάεε θμνά ηίεεκηαζ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ-πνμμπηζηέξ ηαζ αζηήιαηα,
χζηε ημ απμηέθεζια κα ηεεεί ζε απθή, εοηνζκή ηαζ βεκζηεοιέκδ ιμνθή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα
ηαηαζηεί δοκαηυ κα ακαθοεεί ζημ ααειυ θεπημιένεζαξ πμο απαζηείηαζ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ
εα βίκεζ δοκαηή δ ηάθορδ ιεθθμκηζηχκ απαζηήζεςκ ηαζ ηνμπμπμζήζεςκ, δίπςξ
πνμκμαυνεξ

δζαδζηαζίεξ

πμο

ιπμνεί

κα

ηαεοζηενήζμοκ

ή

κα

άνμοκ

ηδκ

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ οθμπμίδζδξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ (π.π. κα
πενζμνζζηεί ζε ιία επζηαζνμπμζιέκδ ή απθμοζηεοιέκδ ακαιυνθςζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ
Πνμβνάιιαημξ).
ηα πθαίζζα ημο νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ, έπεζ
ηαηααθδεεί πνμζπάεεζα κα απμθεοπεεί μ δζαπςνζζιυξ ζε γδηήιαηα ημπζηήξ ακάπηολδξ
ηαζ ζε γδηήιαηα εζςηενζηήξ ακάπηολδξ ςξ μνβακζζιμφ, ηαεχξ εεςνείηαζ δεδμιέκμ υηζ ηα
δφμ ζοκζζημφκ εέιαηα αθθδθέκδεηα ηαζ αθθδθμελανηχιεκα: Γεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί
ημπζηή ακάπηολδ ακ δεκ ακαπηοπεμφκ μ δήιμξ ηαζ ηα κμιζηά ημο πνυζςπα ςξ
μνβακζζιμί, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ υηζ ηαζ δ εζςηενζηή ακάπηολδ είκαζ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ βζα ημπζηή ακάπηολδ. Απυ ηδκ άθθδ,

δ έθθεζρδ ημπζηήξ ακάπηολδξ

επδνεάγεζ ανκδηζηά ηδκ υπμζα δοκαηυηδηα εζςηενζηήξ ακάπηολδξ ημο μνβακζζιμφ ημο
Γήιμο, μ μπμίμξ έηζζ ιέκεζ δίπςξ μοζζαζηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ , θοζζμθμβζηά, θείκεζ.
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ηδκ παναπάκς θμβζηή ακαπηφπεδηε ηαζ πανμοζζάγεηαζ δ ζηναηδβζηή ημο Γήιμο ηυζμ
ζημκ εκημπζζιυ ηςκ ηνίζζιςκ γδηδιάηςκ πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ ιε ηδκ
εθανιμβή ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ, υζμ ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηαζ ημ απμηέθεζια
ηδξ

ζημπμεεζίαξ

(βεκζημί

ζηυπμζ,

υναια,

ζηναηδβζηυξ

ζπεδζαζιυξ).

Δπίζδξ,

δ

πνμδβδεείζα ακάθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ, ιεζμκεηηδιάηςκ, ειπμδίςκ, αθθά ηαζ
πνμμπηζηχκ ηαζ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο μ Γήιμξ ηαζ δ πενζμπή ημο
δζαεέημοκ μδήβδζε ζε ιία πνχηδ πνμζέββζζδ ηςκ απαναίηδηςκ ζηυπςκ ηαζ δνάζεςκ.

5.2: ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
5.2.1. Απνζηνιή
Ο Γήιμξ μοθθίμο ζοζηάεδηε ζηδ ζδιενζκή ημο ιμνθή ιε ημ Ν. 3852/2010 (Νυιμξ
«Καθθζηνάηδξ»), πμο απμηέθεζε ηδ δεφηενδ εεζιζηή ημιή ηςκ ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ ζηδκ
μνβάκςζδ ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Γεοηενμαάειζαξ οημδζμίηδζδξ, ιεηά ημ Νυιμ
Καπμδίζηνζα. Ζ απμζημθή ημο Γήιμο ζηα πθαίζζα ηδξ πνμεδνεομιέκδξ ημζκμαμοθεοηζηήξ
δδιμηναηίαξ ανπζηά πενζβνάθεηαζ ζημ φκηαβια υπμο, ζημ άνενμ 102, ακαθένεηαζ μ
νυθμξ ηςκ ΟΣΑ ζηδ δζμίηδζδ ηςκ ημπζηχκ οπμεέζεςκ.

φιθςκα ηαζ ιε ηδ ζφζηαζή ημοξ, θμζπυκ, μζ Γήιμζ, ςξ πνςημαάειζμζ Ονβακζζιμί
Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, αζημφκ ηδ δζμίηδζδ ηαζ ζεζνά ανιμδζμηήηςκ ζε ηνπηθφ επίπεδν
βζα ηδκ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Κφνζα εοεφκδ ηςκ Γήιςκ είκαζ δ αέθηζζηδ
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δζεφεοκζδ ηαζ νφειζζδ ηςκ ημπζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ οπμεέζεςκ, ιε ζηυπμοξ ηδκ
πνμζηαζία, ηδκ εκδμβεκή αεζθυνμ ακάπηολδ ηαζ ηδ ζοκεπή αεθηίςζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ
ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ. ημ ένβμ ημοξ αοηυ μζ Γήιμζ αμδεμφκηαζ
απυ ηα Νμιζηά Πνυζςπα Γδιμζίμο ή Ηδζςηζημφ Σμιέα πμο μζ ίδζμζ ζοζηήκμοκ ζηδκ
πνχηδ πενίπηςζδ ή, ζηδ δεφηενδ, ζοιιεηέπμοκ.
Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, αθθά ηαζ ηδ ζπεηζηή, ζοζηαηζηή κμιμεεζία, απνζηνιή ημο
Γήιμο μοθθίμο, ςξ πνςημαάειζμο Ονβακζζιμφ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, αθθά,
ηαοημπνυκςξ, ηαζ ημο ζζπονυηενμο ηαζ ιμκζιυηενμο ημπζημφ ζοθθμβζημφ θμνέα είκαζ,
ζφιθςκα ιε ημ ζπεηζηυ κυιμ (Νυιμξ 3463/2006 Κφνςζδ ημο Κχδζηα Γήιςκ ηαζ
Κμζκμηήηςκ):
«Η δηαθπβέξλεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ θαη ε παξνρή δεκόζησλ αγαζώλ θαη
ππεξεζηώλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ, κε
απώηεξν ζθνπό ηε βηώζηκε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο».
Αοηή δ απμζημθή απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ηδ δζαηφπςζδ ημο μνάιαημξ ημο Γήιμο, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ ηδξ ζηναηδβζηήξ ακάπηολδξ, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα μδδβήζμοκ ζηδ
δζαηφπςζδ ηςκ ηεθζηχκ πνμηεζκυιεκςκ ηαηηζηχκ ιέηνςκ ηαζ ….

5.2.2. Όξακα & ηξαηεγηθή
(α) Σμ αλαπηπμηαθφ πξφηππν βζα ημ μοθθί ημο άιεζμο ιέθθμκημξ (αναποπνυεεζιδ –
ιεζμπνυεεζιδ ζημπμεέηδζδ), ααζίγεηαζ ζημοξ ελήξ πέκηε άλμκεξ:
Οξγάλσζε – πλνρή – Δμσζηξέθεηα/Δπηζεηηθόηεηα - Αλάπηπμε-Αληαγσληζηηθόηεηα
(β) Οη αξρέο, από ηελ άιιε, νη νπνίεο νθείινπλ λα δηέπνπλ ηε δηαηύπσζε θαη
εθαξκνγή ηνπ Οξάκαηνο ηνπ Γήκνπ είλαη:

-

Ζ οζμεέηδζδ μθμηθδνςιέκςκ πανειαάζεςκ ηαζ πμθζηζηχκ ιε βκχιμκα ημ
ζεααζιυ ζημκ άκενςπμ.

-

Ζ δζαθάκεζα ηαζ δ εβηαείδνοζδ εεζιζηχκ ιέζςκ εθέβπμο ηδξ πνδζηήξ δζαπείνζζδξ

-

Ζ πνμχεδζδ ηδξ εκενβμφ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ.

-

Ζ ακάπηολδ πμθθαπθχκ ζπέζεςκ ζοκενβαζίαξ ιε ημοξ ημπζημφξ θμνείξ ηαζ ιε
ημοξ βεζημκζημφξ ηαζ άθθμοξ θμνείξ ηδξ Σμπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ βεκζηυηενα μζ
ζοκενβαζίεξ.
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-

Ζ έβηαζνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηαπυηνζζδ ζηα αζηήιαηα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ
δδιμηχκ ηαζ εκ βέκεζ ηςκ πμθζηχκ ηδξ Δ.Δ.

5.2.2.1. Σν φξακα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ
Με αάζδ ηδκ ακάθοζδ ημο εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο, ηδ
δζαβναθή ηςκ ααζζηχκ ζηυπςκ ηαζ ανπχκ πμο δζέπμοκ ηδ θεζημονβία ημο, αθθά ηαζ ηδ
δζάβκςζδ ηαζ ηδ SWOT ακάθοζδ ηαηαθήβμοιε ζηδ δζαηφπςζδ ημο μνάιαημξ ημο Γήιμο
μοθθίμο ημ μπμίμ, ακηαπμηνζκυιεκμ ζηζξ εζδζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ
πεδζαζιμφ ηαζ ημο ζοκμθζημφ Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ είκαζ δζηηυ, ηαη‟ ακηζζημζπία
ηδξ ακηίζημζπδξ ηεηιδνίςζδξ:
(α) Δζςηενζηά, ζε επίπεδμ εζςηενζηήξ μνβάκςζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ ακάπηολδξ ημο Γήιμο,
υναια απμηεθεί δ δδιζμονβία εκυξ ζφβπνμκμο, απμηεθεζιαηζημφ, απμδμηζημφ, πνάβιαηζ
απμηεκηνςιέκμο ηαζ ελςζηνεθμφξ δήιμο, μ μπμίμξ εα έπεζ ζοβηνμηήζεζ, εα δζαηδνεί ηαζ
εα ελεθίζζεζ ιία εφνοειδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία, χζηε κα ελοπδνεηεί ιε ημ
αέθηζζημ ηνυπμ ημοξ δδιυηεξ ηαζ κα ακαπηφζζεζ δδιζμονβζηέξ ηαζ αζχζζιεξ ζοκενβαζίεξ
ηυζμ ζηα υνζα ημο Γήιμο υζμ ηαζ εηηυξ αοημφ. Ζ πναβιάηςζδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ
επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ζφβπνμκςκ, απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ εοέθζηηςκ δζαδζηαζζχκ
ηαζ ιδπακζζιχκ δζμίηδζδξ ηαζ θεζημονβίαξ, ιε ηδ ζοκδνμιή ημο ηαηάθθδθμο ηαζ
απαναίηδημο ζε ανζειυ ηαζ πμζυηδηα πνμζςπζημφ, -υπμο πθέμκ δ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ
πμζυηδηα

ηαζ

απμηεθεζιαηζηυηδηα-,

ηαζ

ιε

ηδ

αέθηζζηδ

πνήζδ

ακηαπμηνζκυιεκμο ζηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ηδξ Γδιυζζαξ δζμίηδζδξ

ζφβπνμκμο,
οθζημηεπκζημφ

ελμπθζζιμφ, ζε επανηείξ, θζθζηέξ ζε ενβαγυιεκμοξ ηαζ δδιυηεξ ηαζ ζφβπνμκεξ ηηζνζαηέξ
οπμδμιέξ.
(α) Δλςηενζηά, ζε υηζ αθμνά ζηδκ ημπζηή ακάπηολδ ηαζ ημ «ελςηενζηυ πενζαάθθμκ» ημο
Γήιμο ημ υναια ημο Γήιμο μοθθίμο ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί ςξ: Ζ

εη κέμο

δζαιυνθςζδ, δ ακααάειζζδ ηαζ ακαδζάνενςζδ ηςκ οπμδμιχκ, ηςκ δμιχκ, ηςκ
θεζημονβζχκ, υπςξ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ζημ πθαίζζμ ηςκ θμνέςκ ηαζ
μκημηήηςκ πμο ζοκζζημφκ ημ Γήιμ μοθθίμο, ζε ζπέζδ ηυζμ ιε ημ ίδζμ ημ Γήιμ υζμ ηαζ ημ
ελςηενζηυ ημο πενζαάθθμκ, ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδ δδιζμονβία ιίαξ ακηαβςκζζηζηήξ, αζχζζιδξ
ηαζ δζανηχξ ελεθίλζιδξ, εκενβήξ θοζζμβκςιίαξ ηαζ ιίαξ ζζπονήξ ημπζηήξ ηαοηυηδηαξ, ιε
ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ζδζαίηενςκ ημπζηχκ, θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ, βεςπμθζηζηχκ ηαζ
βεςζηναηδβζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο δ πενζμπή ημο Γήιμο μοθθίμο δζαεέηεζ. Ζ
δδιζμονβία ηαζ πνμχεδζδ ημο κέμο ιμκηέθμο ημπζηήξ ακάπηολδξ δμιείηαζ ιε αάζδ ημ
ζεααζιυ πνμξ ηζξ ανπέξ ηδξ αεζθμνίαξ ηαζ ηδξ ακηαπμδμηζηυηδηαξ, πνμξ ημ θοζζηυ
πενζαάθθμκ ηαζ ημκ ημπζηυ πμθζηζζιυ, παναηηδνζγυιεκδ απυ ημ ακενςπμηεκηνζηυ
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πνυζςπμ, ημκ μζημθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ, ηδκ πμθζηζζιζηή πμζηζθμιμνθία, ημζκςκζηή
δζηαζμζφκδ ηαζ αθθδθεββφδ, εκχ ζημπεφεζ πνμξ ηδ αέθηζζηδ εθανιμβή ηςκ πθέμκ
ηαηάθθδθςκ, απμδμηζηχκ, αθθά

ηαζ ημζκςκζηά επςθεθχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ

πανειαάζεςκ, ιε ελςζηνέθεζα ηαζ ακάπηολδ ζοκενβαζζχκ, χζηε κα ηαηαζηήζεζ ηδκ
πενζμπή ημο Γήιμο έκα εθηοζηζηυ ηυπμ δζαιμκήξ, επίζηερδξ ηαζ επεκδφζεςκ.
Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηαζ ζε ακηζζημζπία ιε ηα αζημφιεκα αάζεζ ηςκ ηεεέκηςκ ζηυπςκ ηαζ
πνμηεναζμηήηςκ ζε εεκζηυ ηαζ ημζκμηζηυ επίπεδμ, ακαιέκεηαζ κα επζηεοπεμφκ ηα ελήξ:


Ζ εφνοειδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή μνβάκςζδ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ κμιζηχκ ημο
πνμζχπςκ.



Ζ ελαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, ιε ηδκ οζμεέηδζδ εκυξ ιμκηέθμο αεζθυνμο
ακάπηολδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ



Ζ ακάδεζλδ ηςκ ημπζηχκ πμθζηζζιζηχκ ηαζ θοζζηχκ πυνςκ, δ εδναίςζδ ηδξ
ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, δ δζαηήνδζδ ηαζ ζημ ααειυ ημο δοκαημφ – ζηα πθαίζζα ηδξ
ζδιενζκήξ ηνίζδξ- δζεφνοκζδ ηδξ μζημκμιζηήξ εοδιενίαξ ηαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ
απαζπυθδζδξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ζδίςξ ημο κεακζημφ ημο ιένμοξ.



Ζ ηυκςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ

Καείζηαηαζ ελανπήξ, αεααίςξ, ζαθέξ, υηζ δ επίηεολδ αοημφ ημο μνάιαημξ δεκ απμηεθεί
ιε ηακέκα ηνυπμ ιία εζςηενζηή οπυεεζδ ημο Γήιμο, ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ κμιζηχκ ημο
πνμζχπςκ. Σμοκακηίμκ, απμηεθεί ηαεήημκ-επζηαβή υθςκ ηςκ δδιμηχκ ηαζ ηςκ
παναβςβζηχκ δοκάιεςκ ηαζ απαζηεί ηδκ ηαεμθζηή ηαζ μοζζαζηζηή ζοζηνάηεοζδ ηδξ
ημπζηήξ ημζκςκίαξ, εκχ, αεααίςξ, λεπενκά ηα πθαίζζα ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ
ηαζ ζοκάπηεηαζ άιεζα ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ ημπζηχκ θμνέςκ. Ζ ζοιιεημπή υθςκ
ηςκ ημπζηχκ θμνέςκ ηαζ, αεααίςξ, ηςκ πνμζχπςκ-δδιμηχκ, εα ελαζθαθίζεζ, εηηυξ ηςκ
άθθςκ, ηδ δζάνηεζα, ηδ αζςζζιυηδηα ηαζ ηδκ αοηυ-ακαηνμθμδυηδζδ ηδξ ακάπηολδξ ζημ
δζδκεηέξ.

5.2.2.2. ηξαηεγηθή
Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, θαζνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ δήκνπ νπθιίνπ,
απνηππσκέλε ζε ζεηξά αμφλσλ θαη ζηφρσλ/κέηξσλ.
Ζ ζηξαηεγηθή, κε βάζε θαη ηηο αξρέο ηεο Ληζζαβψλαο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
5εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ, 2014-2020, μθείθεζ κα ζημπεφεζ δζηηά
(α) ζε ιία μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ημο Γήιμο ηαζ
(α) ζε ιία ελςζηνεθή ακαπηολζαηή πμθζηζηή.
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Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ ζηναηδβζηή εα επζηεκηνςεεί ζηδκ εκίζποζδ ηδξ αεζθυνμο
ακάπηολδξ, ηδξ απαζπυθδζδξ, ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ πςνζηήξ ζοκμπήξ. Καηαθοηζηυ νυθμ εδχ
εα δζαδναιαηίζμοκ ημ πμζμζηυ ηαζ δ πθδνυηδηα εθανιμβήξ δνάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε
ηδκ Κμζκςκία ηδξ Γκχζδξ, ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ Καζκμημιίαξ, υπςξ ηαζ δ δδιζμονβία,
δ εκίζποζδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ Τπμδμιχκ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ πενζμπήξ ημο.
Ζ θζθμζμθία, μζ αλίεξ ηαζ μζ βεκζηέξ ανπέξ βζα ημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηδξ απμζημθήξ ηαζ
οθμπμίδζδξ ημο μνάιαημξ, βζα ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ πμθίηεξ, ηδ
ιέεμδμ δζμίηδζδξ ηαζ εηηέθεζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδ ιέεμδμ δζαπείνζζδξ ηςκ
πυνςκ ημο Γήιμο δζαβνάθμκηαζ ζημοξ άλμκεξ ηαζ εκ ζοκεπεία ηα ιέηνα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ
ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ.
5.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ / ΑΞΟΝΔ / ΜΔΣΡΑ-ΣΟΥΟΗ.
ε ζοκέπεζα ηςκ παναπάκς δζαιμνθχκμκηαζ μζ ζηναηδβζημί ζηυπμζ ημο Δπζπεζνδζζαημφ
Πνμβνάιιαημξ ηαζ ελεζδζηεφμκηαζ μζ βεκζημί ζηναηδβζημί ζηυπμζ ηαζ μζ πμθζηζηέξ δνάζδξ
πμο εα αημθμοεδεμφκ.
Οζ ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνμζδζμνίγμκηαζ ιε αάζδ ημκ Ακαθοηζηυ Οδδβυ ημο Τπμονβείμο
Δζςηενζηχκ ηαζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ημο Γήιμο ςξ ελήξ:
ηξαηεγηθφο ηφρνο 1:

Πνμζηαζία ηαζ αεθηίςζδ ημο θοζζημφ ηαζ ημο δμιδιέκμο

πενζαάθθμκημξ ηαζ πμζυηδηαξ γςήξ - Αεζθυνμξ πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ, ιε ηέζζενζξ
ηφνζμοξ ημιείξ δνάζεζξ:
-

Σδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ αεζθυνμ δζαπείνζζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ

-

Σδ αεθηίςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ημο ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ ιε έιθαζδ ζηδ

δζαηήνδζδ ηδξ αβνμηζηήξ ηθδνμκμιζάξ
-

Σδκ πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ημο ημπζημφ πμθζηζζιμφ ςξ αάζδξ αεζθυνμο

ακάπηολδξ
-

Σζξ ηεπκζηέξ οπμδμιέξ ηαζ ηα δίηηοα ελοπδνέηδζδξ

ηξαηεγηθφο ηφρνο 2:

Δλαζθάθζζδ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ – Πνμζηαζία ηαζ ζηήνζλδ

μιάδςκ πθδεοζιμφ – οβηνάηδζδ ηαζ αεθηίςζδ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ
εοδιενίαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ ιε ηφνζμοξ ημιείξ πανέιααζδξ:
-

Κμζκςκζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ

-

Τβεία

-

Παζδεία-Γζά αίμο ιάεδζδ – αεθδηζζιυ

ηξαηεγηθφο ηφρνο 3:

ηήνζλδ ηαζ εκίζποζδ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ απαζπυθδζδξ

ιε ηφνζμοξ ημιείξ πανέιααζδξ
-

ηζξ παναβςβζηέξ ηαζ εονφηενα μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ

-

ηδκ απαζπυθδζδ

-

ηζξ ζοκενβαζίεξ ηαζ δζηηοχζεζξ
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ημοξ ζηναηδβζημφξ αοημφξ ζηυπμοξ ακηζζημζπμφκ ζζάνζειμζ άλμκεξ πνμηεναζμηήηςκ βζα
ημ Γήιμ μοθθίμο, μζ μπμίμζ είκαζ μζ ελήξ.
ηξαηεγηθφο ηφρνο 4:

Βεθηζζημπμίδζδ μνβάκςζδξ-θεζημονβζηυηδηαξ ημο δήιμο.

Ακααάειζζδ- αεθηίςζδ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ
πλεπψο, νη αληίζηνηρνη άμνλεο παξέκβαζεο δηαηππψλνληαη σο εμήο:
ΑΞΟΝΑ 1: Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο
ΑΞΟΝΑ 2: Τπεξεζίεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ
ΑΞΟΝΑ 3: ηήξημε – ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο- απαζρφιεζεο.
ΑΞΟΝΑ 4: Οξγάλσζε - ιεηηνπξγία Γήκνπ νπθιίνπ.

ΓΔΝΗΚΖ ΣΟΥΟΘΔΣΖΖ
ε ηάεε έκα απυ ημοξ ηφνζμοξ αοημφξ άλμκεξ ακηζζημζπεί ιία ζεζνά βεκζηχκ ζηυπςκ,
ιέζς ηςκ μπμίςκ εα επζηεοπεεί δ οθμπμίδζδ ημο μνάιαημξ ημο Γήιμο. Έηζζ, παναηάης
πενζβνάθεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηάεε ιέηνμο πςνζζηά, ιε ηδ ιμνθή ζηυπμο, πνμηεζιέκμο κα
ηαηαζηεί δοκαηή δ ελεζδίηεοζή ημοξ ζημ μνζζηζηυ επζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια, αθθά ηαζ ζηα
Δηήζζα Πνμβνάιιαηα Γνάζδξ, ιεηά, αεααίςξ, απυ ηζξ απαναίηδηεξ δζαδζηαζίεξ
δζααμφθεοζδξ ιε υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ.
Έηζζ, ακαθοηζηυηενα, εα έπμοιε :

ΑΞΟΝΑ 1: Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο
ΜΔΣΡΑ/ ΣΟΥΟΗ
1.1
1.1.1.

ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Απμηαηάζηαζδ πενζααθθμκηζηά επζαανοιέκςκ πενζμπχκ ηαζ έθεβπμξ ιείςζδ ιυθοκζδξ- νφπακζδξ υθςκ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ζε αένα-φδςνπενζαίμ έδαθμξ. (κπήθαλ καδί)

1.1.2.

Πνμζηαζία-ζήιακζδ ηαζ ακάδεζλδ ημο κνλαδηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο μοθθίμο, ηυζμ ζημ ηιήια ημο πμο αθμνά ημ
ηδνοβιέκμ Δεκζηυ Πάνημ Γαδζάξ-Λεοηίιδξ-μοθθίμο, υζμ ηαζ ζηα ιδ
ηδνοβιέκα, αθθά επίζδξ ζδιακηζηά ηιήιαηα ημο εκζαίμο ζηδκ μοζία ημο
δάζμοξ ζηα αυνεζα-αμνεζμδοηζηά ηαζ ζηα κμηζμδοηζηά ημο Πάνημο.
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Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ – αεθηζζημπμίδζδ απμημιζδήξ απμννζιιάηςκ-

1.1.3.

απμαθήηςκ – μθμηθήνςζδ δζαδζηαζζχκ απμηαηάζηαζδξ ΥΑΓΑ – ηαηαζηεοή
ΜΑΠνμχεδζδ ακαηφηθςζδξ ηαζ εκαθθαηηζηχκ ηνυπςκ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ

1.1.4.

– απμννζιιάηςκ, π.π. μζηζαηή ημιπμζημπμίδζδ
Γζεφνοκζδ ηαηαζηεοήξ-θεζημονβίαξ αζμθμβζηχκ ηαεανζζιχκ ηαζ ένβςκ

1.1.5.

απμπέηεοζδξ – ζφκδεζδξ αοηχκ ιε αζμθμβζημφξ ηαεανζζιμφξ.
Βεθηίςζδ/ δζεοηυθοκζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ηςκ ηαημίηςκ, ιε έιθαζδ ζημ

1.1.6.

μδζηυ δίηηομ, αβνμηζηυ ηαζ αζηζηυ ηαζ ηδκ πνμζπεθαζζιυηδηα ηςκ εοπαεχκ
πθδεοζιχκ.
Ηενάνπδζδ – ζηυπεοζδ πμθεμδμιζηχκ γδηδιάηςκ ημο Γήιμο ιε ηεθζηή

1.1.7.

πνμμπηζηή ηδ αεθηίςζδ ημο δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ ηαζ ημκ έθεβπμ ιέπνζ ηδκ
εθαπζζημπμίδζδ ηδξ παναααηζηυηδηαξ.
Ονεμθμβζηή δζαπείνζζδ οδάηζκςκ πυνςκ ιε έιθαζδ ζημκ πμηαιυ Έανμ –

1.1.8.

Γζεοεέηδζδ-αλζμπμίδζδ- ένβα πνμζπέθαζδξ-πνυζααζδξ ηαζ ακάδεζλδξ νειάηςκ –
μπεηχκ-πεζιάννςκ – οδαημζοθθεηηχκ.
1.1.9.

Ακηζπθδιιονζηή πνμζηαζία

1.1.10.

Πνάζζκδ ακάπηολδ : ιεθέηεξ- εθανιμβή – αλζμπμίδζδ ΑΠΔ ζε δδιμηζηά ηαζ
δδιυζζα ηηίνζα ζηα υνζα ημο Γήιμο. Πνμχεδζδ εκαθθαηηζηχκ, θζθζηχκ πνμξ ημ
πενζαάθθμκ, ήπζςκ ή ακακεχζζιςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ, υπςξ ηδξ πνήζδξ
αζμιάγαξ (αθ. ηδθεεένιακζδ Γαδζάξ), ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ, ηδξ βεςεενιίαξ
ηαζ ηςκ θςημαμθηασηχκ ηυλςκ.
Ένεοκα δοκαημηήηςκ εηιεηάθθεοζδξ θοζζημφ πθμφημο: οδνμβεςθμβίαξ-

1.1.11.

βεςιμνθμθμβίαξ- βεςηεηημκζηήξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο.
1.1.12.

Γδιζμονβία θζικαίςκ, πανυπεζςκ ηαζ πμηάιζςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ

1.1.13.

Ακάπηολδ μζημθμβζηήξ-πενζααθθμκηζηήξ ζοκείδδζδξ πμθζηχκ

1.1.14.

οκενβαζία ιε μζημθμβζηέξ μνβακχζεζξ ηαζ θμνείξ

1.2.

ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ

ΚΑΗ

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ

ΟΡΓΑΝΧΖ

/

ΟΗΚΗΣΗΚΟ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
1.2.1

Μεηαθμνά ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ εηηυξ μνίςκ ζπεδίμο πυθεςξ
μοθθίμο

1.2.2.
1.2.3.

Ζ άιεζδ ίδνοζδ Γναθείμο Πμθεμδμιίαξ ζημ Γήιμ
Δπακαζπεδζαζιυξ ηέκηνμο πυθδξ μοθθίμο – ζημπμεέηδζδ ηαζ επίθοζδ

ιυκζιμο πνμαθήιαημξ, ιε ζηυπμοξ, ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ δδιμηχκ, επζζηεπηχκ ηαζ
επεκδοηχκ, ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ κέςκ πςνμηαλζηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ
παναααηζηυηδηαξ.

[201]

πεδζαζιυξ – Γζαδζηαζία αδεζμδμηήζεςκ / εβηνίζεςκ - Γδιζμονβία πχνμο

1.2.4.
ΒΗΟΠΑ.

Καεμνζζιυξ / ηνμπμπμζήζεζξ/ μζημκμιζηέξ πνάλεζξ επί πνήζεςκ βδξ

1.2.5.

Κοηθμθμνζαηέξ

1.2.6.

νοειίζεζξ

/

αεθηίςζδ

αζηζηήξ

ηζκδηζηυηδηαξ

–

πνμζπεθαζζιυηδηαξ.
1.2.7. . Βεθηίςζδ πνμζααζζιυηδηαξ ζε υθεξ ηζξ δδιμηζηέξ εκυηδηεξ – μζηζζιμφξ ιε
έιθαζδ ζημοξ μζηζζιμφξ πενζααθθμκηζηήξ – πμθζηζζιζηήξ πνμηεναζυηδηαξ ηαζ εηείκμοξ
ιε ζοβηνζηζηά ποηκέξ ζοβηεκηνχζεζξ δναζηδνζμηήηςκ:
Αλζμπμίδζδ παθαζχκ αζμιδπακζηχκ πχνςκ/ εβηαηαζηάζεςκ

1.2.8.

1.2.9.Ακάπθαζδ οπμααζιζζιέκςκ αζηζηχκ εοθάηςκ-πενζμπχκ.


1.2.10 ήιακζδ μδχκ ηαζ ηαηαβναθή – ηεηιδνίςζδ - ανίειδζδ ηηζζιάηςκ.



1.2.11 . Καεανζζιυξ- εονεία απμηαηάζηαζδ - αλζμπμίδζδ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ
Ακάπθαζδ- αεθηίςζδ πχνςκ πθαηεζχκ η.θπ. ζηάζδξ - πναζίκμο- ακαροπήξ-

1.2.12.

ακάπαοζδξ- αεθμπαζδζχκ ηαζ ηίκδζδξ πεγχκ
1.2.13. Βεθηζζημπμίδζδ υνςκ θεζημονβίαξ οπαίενζςκ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
-

1.2.14.

Ζ ζοκενβαζία ιε επαββεθιαηζημφξ ζοθθμβζημφξ θμνείξ, Πακεπζζηήιζα η.θπ.

βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ εηπυκδζδ ιεθεηχκ ζε υ,ηζ αθμνά ημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ.

1.3.
1.3.1.

ΤΠΟΓΟΜΔ – ΓΗΚΣΤΑ
Βεθηίςζδ – μθμηθήνςζδ απμπεηεφζεςκ ηαζ μιαθή θεζημονβία αζμθμβζηχκ

ηαεανζζιχκ
1.3.2.

Μείςζδ απςθεζχκ

- εθαπζζημπμίδζδ ζπαηάθδξ φδαημξ ζε ανδεφζεζξ –

βεςηνήζεζξ – δίηηοα ιεηαθμνάξ.
1.3.3.

Ένβα φδνεοζδξ μζηζζιχκ : μθμηθήνςζδ – ακηζηαηάζηαζδ – ζοιπθήνςζδ /
εηζοβπνμκζζιυξ – ελμνεμθμβζζιυξ ελμπθζζιμφ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ.

1.3.4.

Ένβα εηιεηάθθεοζδξ ηςκ δοκάιεζ πδβχκ φδνεοζδξ ηδξ πενζμπήξ:
βεςηνήζεζξ – θήρδ απυ ζοθθεηηήνεξ – ένβα ιεηαθμνάξ φδαημξ

1.3.5.

Τπμβεζμπμίδζδ- εηζοβπνμκζζιυξ δζηηφςκ οπμδμιχκ ΓΔΖ

1.3.6.

Καηαζηεοή ακαααειίδςκ- θναβιάηςκ – ιζηνχκ ηαιζεοηήνςκ.

1.3.7.

Βεθηίςζδ ηαζ ακααάειζζδ αζηζημφ μδζημφ δζηηφμο

1.3.8.

οκηήνδζδ – επέηηαζδ – αεθηίςζδ – ηαηαζηεοή επανπζαημφ (ιέζς
Πενζθένεζαξ) ηαζ αβνμηζημφ μδζημφ δζηηφμο.

1.3.9.

Δηζοβπνμκζζιυξ – ελμνεμθμβζζιυξ ανδεοηζηχκ δζηηφςκ

1.3.10.

Καηαζηεοή ακηζπθδιιονζηχκ ηαζ εββεζμαεθηζςηζηχκ ένβςκ.

1.3.11.

Τπμζηήνζλδ ημο Γήιμο βζα ηδκ επέηηαζδ ημο δζηηφμο θοζζημφ αενίμο.
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Οθμηθήνςζδ οπμβεζμπμίδζδξ δθεηηνζηχκ δζηηφςκ ζημοξ ζδιακηζημφξ (αθ.

1.3.12.

παναπάκς) μζηζζιμφξ.

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΗΣΟΡΗΚΖ-ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ

1.4.
1.4.1.

Γζαηήνδζδ

–

πνμζηαζία

αοεεκηζηυηδηαξ

ιμκάδςκ

ηαζ

ζοκυθςκ

ηδξ

ανπζηεηημκζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ηήνολδ ζδιακηζηχκ ιμκάδςκ – ζοκυθςκ.
1.4.2.

Ακάηηζζδ-απμηαηάζηαζδ ηαζ πμθζηζζηζηή-ημονζζηζηή εηιεηάθθεοζδ ανπζηεηημκζηχκ

ιμκάδςκ ηαζ ζοκυθςκ ζοιαμθζηήξ, ανπζηεηημκζηήξ, αζζεδηζηήξ η.θπ. αλίαξ: ζζημνζημί καμί,
παθαζά ηηίνζα, θμοηνχκεξ, πδβέξ κενμφ η.θπ..
1.4.3. Πανειαάζεζξ ζε ζζημνζηά ηηίνζα ημο μοθθίμο βζα κέεξ πνήζεζξ πμθζηζζιμφ ηαζ
παναβςβζηέξ πνήζεζξ
1.4.4.

Απμηαηάζηαζδ – αζχζζιδ επακάπνδζδ ζοβηνμηήιαημξ Σγίανε

1.4.5.

Πανειαάζεζξ βζα ηδ ζςηδνία ηαζ ακάδεζλδ ικδιείςκ ηδξ αβνμηζηήξ πενζμπήξ απυ

ηδκ πνμσζημνία έςξ ημκ 20μ αζχκα ιε έιθαζδ ζε απμιαηνοζιέκμοξ μζηζζιμφξ ηαζ
μζηζζιμφξ

ηαζ

ζημζπεία

παναδμζζαημφ

παναηηήνα

(π.π.

ζοκμθζηή

πανέιααζδ

απμηαηαζηάζεςκ ζε Λεοηίιδ, Ρμφζα η.θπ.)
1.4.6.

Καηαβναθή – πνμαμθή- ακάδεζλδ ζζημνζημφ-ανπαζμθμβζημφ πθμφημο εκζαίαξ

πενζμπήξ δήιμο μοθθίμο
1.4.7. Γδιζμονβία δζαδνμιχκ πμθζηζζιμφ – ζφκδεζδ ηαζ ακάδεζλδ πμθζηζζηζηχκημονζζηζηχκ πυνςκ εκηυξ ηςκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ ημο Γήιμο

ΑΞΟΝΑ 2: Τπεξεζίεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ
ΜΔΣΡΑ/ ΣΟΥΟΗ
2.1.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ – ΤΓΔΗΑ
Παναημθμφεδζδ ηαζ ηεηιδνίςζδ ηδξ δοκαιζηήξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ηςκ

2.1.1.

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εοπαεχκ ημζκςκζηά μιάδςκ (θυβς ηνίζδξ).
Πανμπή πνςημαάειζαξ πενίεαθρδξ ηαζ εκίζποζδ ηςκ οπδνεζζχκ ιένζικαξ-

2.1.2.

θνμκηίδαξ ημο Γήιμο, ιε έιθαζδ ζηδκ πνμζπμθζηή δθζηία ηαζ ηα ΚΑΠΖ.
2.1.3. Βεθηίςζδ – επέηηαζδ ηαζ ηαηαζηεοή πνςημαάειζςκ Τπμδμιχκ Τβείαξ
2.1.4. Δλμπθζζιυξ ηυζμ ιε ιδπακήιαηα (π.π. αηηζκμθμβζηυ) υζμ ηαζ ιε μπήιαηα ηςκ
οθζζηάιεκςκ ιμκάδςκ.
2.1.5. Γζαηήνδζδ – εφνοειδ θεζημονβία ηαζ ακάπηολδ οπμδμιχκ ανεθμκδπζαηήξ
θνμκηίδαξ.
2.1.6.

Δκίζποζδ μζημκμιζηά αδφκαηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ

2.1.7.

Φνμκηίδα βζα ημοξ δθζηζςιέκμοξ.
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2.1.8.
2.1.9.

Έκηαλδ ζε ημζκμηζηά πνμβνάιιαηα ημο Κμζκςκζημφ Σαιείμο
Πεναζηένς δδιζμονβία οπμδμιχκ εοπαεχκ ημζκςκζηά μιάδςκ (π.π.

πνμζααζζιυηδηα

ΑΜΔΑ)-

Πνμβναιιαηζζιυξ

εθέβπςκ

–

πνμαβςβή

ημζκςκζηχκ

πανειαάζεςκ αθθδθεββφδξ – ζοκενβαηζηέξ πνςημαμοθίεξ.
2.1.10.

Πνμχεδζδ οπμζηδνζηηζηχκ δμιχκ ηαζ ζοιαμοθεοηζηήξ ζηήνζλδξ βζα εοπαεείξ

ημζκςκζηά μιάδεξ
2.1.11.

Ακάπηολδ ααζζηχκ ηαζ επαββεθιαηζηχκ δελζμηήηςκ ζε ιεζμκεηημφζεξ &

απμηθεζζιέκεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ
2.1.12.

Δκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ δδιμηχκ ζε εέιαηα ημζκςκζηήξ

πμθζηζηήξ
2.1.13.
2.1.14.

Καηάνηζζδ ημο πθδεοζιμφ ζε γδηήιαηα ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ
Πνμχεδζδ εκενβχκ δνάζεςκ εεεθμκηζζιμφ ηαζ ζοιιεημπήξ ζε μιάδεξ (π.π.

αζιμδμζίαξ), υπςξ ηαζ ηδξ αοηεκένβεζαξ ηςκ δδιμηχκ
2.2. ΠΑΗΓΔΗΑ- ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Κάθορδ εθθείρεςκ ζπμθζηχκ, ηηζνζαηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ οπμδμιχκ - Δπζζηεοή

2.2.1

– ζοκηήνδζδ – ελμπθζζιυξ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ
2.2.2. Δλεφνεζδ ιυκζιςκ πνδιαημδμηζηχκ ιέζςκ βζα εέιαηα ημπζηήξ εηπαίδεοζδξ.
2.2.2. Μυκζιδ επίθοζδ πνμαθήιαημξ ιεηαθμνάξ ιαεδηχκ.
2.2.3. Λεζημονβία ΣΔΗ ζημ μοθθί
Ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία αοηυκμιμο ΗΔΚ ζημ μοθθί

2.2.4.

Ακέβενζδ κέςκ ζφβπνμκςκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ ηαζ αμδεδηζηχκ ηαηαζηεοχκ,

2.2.5.

ζδίςξ ζε μζηζζιμφξ απμιαηνοζιέκμοξ ηαζ ιε εζδζηά πνμαθήιαηα
2.2.6.

Δπέηηαζδ ηαζ ειπθμοηζζιυξ δακεζζηζηχκ αζαθζμεδηχκ- ηέκηνςκ πμθζηζζιμφ -

δζάποζδξ ηαζ θεζημονβία ρδθζαηχκ αζαθζμεδηχκ, ιε έιθαζδ ζημοξ απμιαηνοζιέκμοξ
διζμνεζκμφξ μζηζζιμφξ.
2.2.7

Ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ηέκηνςκ δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ παζδζχκ.

2.2.8.

Πνμχεδζδ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ

2.2.9.

Ανςβή ζηδ αεθηίςζδ θεζημονβίαξ εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ

2.2.10.

ηήνζλδ εηπαζδεοηζηχκ πνςημαμοθζχκ ηαζ ημζκή ζοιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα

2.3. ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΑΗ ΝΔΟΛΑΗΑ
2.3.1. οκηήνδζδ- επζζηεοή-αεθηίςζδ οθζζηάιεκςκ (εκίμηε εβηαηαθεζιιέκςκ ή
δοκάιεζ) αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ
2.3.2.

Καηαζηεοή κέςκ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ιε έιθαζδ ζε παναιεθδιέκμοξ

ιέπνζ ζήιενα ημιείξ (ημθφιαδζδ η.θπ.) ή ζε απμιμκςιέκμοξ μζηζζιμφξ
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Καηαβναθή, αλζμθυβδζδ, δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ, ιε έιθαζδ ζηζξ δνάζεζξ

2.3.3.

ζοκενβαζίαξ, ζε υηζ αθμνά ημοξ αεθδηζημφξ ζοθθυβμοξ. Δκίζποζδ ηαζ ζοκενβαζία ιε ημοξ
αεθδηζημφξ

ζοθθυβμοξ

ηθπ.

θμνείξ.

Βεθηζζημπμίδζδ

θεζημονβίαξ

/

ζπέζδξ

απμδμηζηυηδηαξ-ηυζημοξ αεθδηζηχκ θμνέςκ ηαζ οπμδμιχκ.
Πνμχεδζδ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ εκίζποζδξ ιαγζημφ αεθδηζζιμφ, ιε

2.3.4.

έιθαζδ ζε πνμβνάιιαηα άεθδζδξ ΑΜΔΑ.
Θέζπζζδ ή ζηήνζλδ κέςκ αεθδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ

2.3.5

ηαζ ζηνμθή πνμξ

αεθδηζηέξ, πθδκ πμδμζθαίνμο δναζηδνζυηδηεξ (μνεζααηζηυξ αεθδηζζιυξ, πεημζθαίνζζδ,
ακχιαθμξ δνυιμξ η.θπ.)
2.3.6,

ηήνζλδ – εκίζποζδ οιαμοθίςκ Νέςκ

2.3.7. Πνμζέθηοζδ βεβμκυηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ζημκ ημιέα ημο αεθδηζζιμφ ζηδ αάζδ ημο
θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, ηδξ βεςβναθζηήξ εέζδξ, αθθά ηαζ ηςκ παναιέηνςκ ημο κέμο
ημζκςκζημ-μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ, υπςξ αοηυ δζαιμνθχκεηαζ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία
δζεηία (π.π. πνμεημζιαζία αεθδηζηχκ μιάδςκ, δζμνβάκςζδ δζαζοκμνζαηχκ αεθδηζηχκ
δνςιέκςκ η.θπ.)
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

2.4.

2.4.1. Καηαβναθή – αλζμθυβδζδ πμθζηζζηζηχκ μκημηήηςκ ιε ηνζηήνζμ ημ ιέβεεμξαζςζζιυηδηα, πμθθαπθαζζαζηζηυηδηα ηαζ ηονίςξ ημπζηή-εεκζηή-οπενεεκζηή
ειαέθεζα

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, επζθμβή ηαζ … πνδιαημδμηζηή – η.θπ.

εκζζποηζηή ζηήνζλδ, ιε ζηυπμ ηα εκμπμζδιέκα ηαζ αέθηζζηα απυ πθεονάξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηυζημοξ, ζπεδζαζιυ ηαζ δνάζεζξ.
2.4.2. Ακαδζάνενςζδ – μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ παναδμζζαηχκ – πμθζηζζιζηχκ
δνςιέκςκ: πμνμί, ημονιπάκζα, ενδζηεοηζηέξ εμνηέξ η.θ.π
2.4.3. Σοπμπμίδζδ θεζημονβίαξ κέμο θμνέα πμθζηζζιμφ ζημ Γήιμ.
2.4.4. Δκίζποζδ, δζεφνοκζδ, ηυκςζδ δδιμηζηχκ πμθζηζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιε
έιθαζδ ζηα πμθζηζζηζηά ενβαζηήνζα ηαζ ζηζξ ζζημνζηέξ ιμνθέξ ηαζ ζπήιαηα
παναβςβήξ

πμθζηζζιμφ

(π.π.

Φζθανιμκζηή

μοθθίμο

ή

θζεμλμσηή

πμιαημπςνίςκ)
2.4.5

Γζαηήνδζδ – ακάδεζλδ ημο αβνμηζημφ πμθζηζζιμφ

2.4.6

Πνμζέθηοζδ ζζπονχκ ζπδιάηςκ παναβςβήξ πμθζηζζιμφ.

2.4.7

Γδιζμονβία – εεζιμεέηδζδ πμθζηζζηζηχκ εεζιχκ, ζφβπνμκμο – δζεεκμφξ

παναηηήνα βζα ημ Γήιμ ηαζ βεκζηά ηαζκμηυιςκ ηαζ ακηαπμδμηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ,
πνμβναιιάηςκ ηαζ εεζιχκ πμο εα εηιεηαθθεφμκηαζ ηαζ εα αλζμπμζμφκ ζημ έπαηνμ ημ
πμθζηζζηζηυ δοκαιζηυ, ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, ηζξ ηηζνζαηέξ οπμδμιέξ ηαζ ημκ ζζημνζηυ
ηαζ (απνυζιεκα ζδιακηζηυ) ανπαζμθμβζηυ πθμφημ ηδξ πενζμπήξ, υπςξ ηαζ ηδκ
πμζηζθυιμνθδ θασηή πανάδμζδ.
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Δκίζποζδ, ακαιυνθςζδ, δζεφνοκζδ, πνμαμθή βζμνηχκ ιεηαλζμφ ηαζ

2.4.8

ηζίπμονμο
2.4.9

Πνμχεδζδ ημο βαζηνμκμιζημφ ημονζζιμφ

2.4.10

Δκίζποζδ δναζηδνζμηήηςκ ζπεηζηχκ ιε ημκ παναδμζζαηυ πμθζηζζιυ ηαζ ηδ

θαμβναθία, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ μνεμθμβζηήξ δζαπείνζζδξ.
2.4.11

Αλζμπμίδζδ

ηηζνζαηχκ

οπμδμιχκ

ζπμθζηχκ

ιμκάδςκ

ηαζ

θμζπχκ

ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ πμο δεκ θεζημονβμφκ ζήιενα, ηονίςξ ζε μζηζζιμφξ ιζηνμφ
πθδεοζιζαημφ ιεβέεμοξ.
2.4.12

Πμθζηζζηζηέξ ακηαθθαβέξ, δζηηφςζδ, ζοιιεημπή ζε ημζκά πνμβνάιιαηα ηαζ

δζεεκή δίηηοα
ΑΞΟΝΑ 3: ηήξημε – ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο- απαζρφιεζεο./ ηνπηθή
νηθνλνκία – απαζρφιεζε
ΜΔΣΡΑ- ΣΟΥΟΗ
3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ – ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
3.1.1.

ηήνζλδ δδιζμονβίαξ ή εηζοβπνμκζζιμφ οπμδμιχκ πνςημβεκμφξ ημιέα (ζε

ζοκενβαζία ιε πακεπζζηδιζαημφξ θμνείξ ηαζ θμνείξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ
Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ).
3.1.2.

Καηάνηζζδ ηαζ δζανηήξ εκδιένςζδ ηςκ ημπζηχκ παναβςβχκ ιε έιθαζδ ζηδκ

ακαδζάνενςζδ παναδμζζαηχκ ημιέςκ (π.π. ηηδκμηνμθία) ή ηδκ ακαδζάνενςζδ
ηαθθζενβεζχκ ηαζ ημιέςκ.
3.1.3.

Γζαιυνθςζδ – ζηήνζλδ επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ

3.1.4.

Γνάζεζξ πνμζέθηοζδξ δοκάιεζ επεκδοηχκ.

3.1.5. Θεζιμεέηδζδ εκαθθαηηζηχκ αβνμηζηχκ πνήζεςκ βδξ.
3.1.6.
3.1.7.

Πνμχεδζδ ακαδαζιμφ
οκενβαζίεξ ιε ημοξ επαββεθιαηίεξ ζε επίπεδμ πνμαμθήξ, πνμβναιιάηςκ,

μνβάκςζδξ ηαζ δζηηφςζδξ
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.

Γζαιυνθςζδ πχνςκ ημπζηχκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (ημπζηέξ αβμνέξ)
Γδιζμονβία ΒΗΟΠΑ (αθ. ηαζ άλμκα 2)
Γδιζμονβία ηεπκζηχκ οπμδμιχκ πνμζπεθαζζιυηδηαξ ηαζ δζηηφςκ ζε ζπέζδ ιε

ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ.
3.1.11. Γδιζμονβία κέςκ ή δζαιυνθςζδ οθζζηάιεκςκ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ.
Πνμχεδζδ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ: πενζδβδηζηυξ – αεθδηζηυξ – ενδζηεοηζηυξ –
ηοκδβεηζηυξ η.θπ. ηαζ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ οπμδμιχκ: πενίπηενα, πχνμζ
ακαροπήξ, ζήιακζδ η.θ.π
3.1.12. Γζαιυνθςζδ εθηοζηζημφ πενζαάθθμκημξ – ζηήνζλδ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
ηαζ δδιζμονβίαξ οπμδμιχκ οπδνεζζχκ (ημονζζιμφ η.θπ.)
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3.1.13.

Ακάπηολδ ρδθζαηχκ οπδνεζζχκ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ βζα ημκ επζπεζνδιαηία

(portals, infokiosks, remote services, ηαθςδζηαηή tv)
3.1.14. Ακάπηολδ δζαζοκμνζαηχκ ηαζ δζαπενζθενεζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ζοκενβαζζχκ
ζημκ ημιέα ηδξ ημπζηήξ μζημκμιίαξ
3.1.15. Καηάνηζζδ αβνμηχκ ζημκ πνςημβεκή ημιέα
3.1.16 Καηάνηζζδ κέςκ επαββεθιαηζχκ ζημκ ειπμνμαζμηεπκζηυ ημιέα.

3.2.
3.2.1.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ
Πναβιαημπμίδζδ ή ζηήνζλδ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ – επζιυνθςζδξ ζε

ζοκενβαζία ιε ημοξ ημπζημφξ θμνείξ ημο ζδζςηζημφ ηαζ εονφηενμο δδιυζζμο ημιέα.
3.2.2.

Τπμζηδνζηηζηέξ δμιέξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ ακενβίαξ.

3.2.3.

πεδζαζιυξ - εκίζποζδ ηδξ κεακζηήξ απαζπυθδζδξ.

3.2.4.

πεδζαζιυξ - εκίζποζδ ηδξ βοκαζηείαξ επζπεζνδιαζηηυηδηαξ.

3.2.5.

Γδιζμονβία Γναθείμο Δκδιένςζδξ ημο ηαηακαθςηή.

3.3. ΔΡΔΤΝΑ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
3.3.1. Δηπυκδζδ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ένεοκαξ ηαζ ηαζκμημιίαξ βζα ηδκ ακάπηολδ
ηδξ πενζμπήξ, ζδζαζηένςξ ζπεδίςκ μθμηθδνςιέκδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ζοβηνζηζηχκ
πθεμκεηηδιάηςκ ημο κέμο Γήιμο ιε ζηυπμ ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο
θοζζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ πθμφημο.
 3.3.2. Δηπυκδζδ επζπεζνδιαηζημφ ζπεδίμο βζα ηδ αέθηζζηδ ηαζ αζχζζιδ αλζμπμίδζδ ημο
ζοκυθμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο κέμο Γήιμο αλζμπμζχκηαξ ηδκ οπάνπμοζα ειπεζνία ημο
οθθυβμο Δπαββεθιαηζχκ ηαζ ηζξ έςξ ζήιενα δνάζεζξ ηδξ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ
δζαζοκμνζαηυ επίπεδμ, αθθά ηαζ ηδκ εηθναγυιεκδ γήηδζδ βζα ελεζδζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ.
3.3.3. Πνμχεδζδ ηδθεσαηνζηήξ, ηδθε-εηπαίδεοζδξ ηαζ ρδθζαηχκ οπδνεζζχκ
3.3.4.
3.3.5.

Δθανιμβή ηαζκμηυιςκ ηαθθζενβεζχκ
οκενβαζία

ιε

ενεοκδηζημφξ

θμνείξ

ηαζ

πνμζέθηοζδ

ενεοκδηζηχκ

δναζηδνζμηήηςκ
3.3.6. Πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ζημκ πνςημβεκή ημιέα. Πνμβνάιιαηα εοαζζεδημπμίδζδξ
ηαζ εκενβμπμίδζδξ ημο αβνμηζημφ πθδεοζιμφ ημο Γήιμο ζηδκ εκζςιάηςζδ κέςκ
ηαζκμηυιςκ πναηηζηχκ βζα ηδκ παναβςβή ακηαβςκζζηζηχκ πνμσυκηςκ ορδθήξ πμζυηδηαξ.
Πνμβνάιιαηα οπμζηήνζλδξ κέςκ δδιμηχκ, βοκαζηχκ ηαζ εοπαεχκ μιάδςκ πθδεοζιμφ.
3.3.7. ηναηδβζηυ ζπέδζμ ακάπηολδξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ.

ΑΞΟΝΑ 4: Οξγάλσζε - ιεηηνπξγία Γήκνπ νπθιίνπ.

[207]

ΜΔΣΡΑ/ ΣΟΥΟΗ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ

4.1.
4.1.1.

Ακαδζάνενςζδ - αεθηζζημπμίδζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ

μνβάκςκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ημο Γήιμο. Έιθαζδ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ
Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ.
4.1.2.

Σοπμπμίδζδ δζαδζηαζζχκ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ

οπδνεζζχκ.
4.1.3.

Δθανιμβή

ζφβπνμκςκ

ιεευδςκ,

πναηηζηχκ

ηαζ

δζαδζηαζζχκ

πνμβναιιαηζζιμφ, θεζημονβίαξ ηςκ οπδνεζζχκ.
4.1.4.

Δπζαεααίςζδ πζζημπμίδζδξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ Τπδνεζζχκ ημο.

4.1.5.

Δφνοειδ θεζημονβία ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ θμνέςκ ημο Γήιμο

4.1.6.

Μείςζδ δαπακχκ θεζημονβίαξ Γήιμο ιε ηδκ μνεμθμβζημπμίδζδ ηδξ

δζμίηδζδξ.
4.1.7.

Ακάπηολδ ζοκενβαζζχκ ζε δζαδδιμηζηυ επίπεδμ βζα ηδκ επίηεολδ

μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ.
4.2.

ΥΔΔΗ ΓΖΜΟΤ – ΓΖΜΟΣΧΝ/ΠΟΛΗΣΧΝ

4.2.1.

Βεθηίςζδ ελοπδνέηδζδξ δδιμηχκ – επζζηεπηχκ - πμθζηχκ.

4.2.2.

Βεθηζζημπμίδζδ μνβάκςζδξ – εθέβπμο -ηζιμθυβδζδξ δδιμηζηχκ εζυδςκ,

4.2.3.

Ακάπηολδ

ρδθζαηχκ

ελοπδνέηδζδ ημο πμθίηδ,

οπδνεζζχκ

δδιυζζαξ

δζμίηδζδξ

βζα

ηδκ

ηονίςξ ηεπκμθμβίεξ άιεζδξ ελοπδνέηδζδξ ηαζ

αιθίδνμιεξ επαθέξ δδιμηχκ – πνμζςπζημφ.
4.2.4.

Θεζιμεέηδζδ δζαδζηαζζχκ δδιζμονβζηήξ επαθήξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ

κμιζηχκ ημο πνμζχπςκ ιε ημοξ πμθίηεξ.
4.2.5.

Δλαζθάθζζδ εκενβδηζηήξ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ ζηζξ δνάζεζξ ηαζ ηδξ

πνςημαμοθίεξ ημο Γήιμο.
4.2.6.

Γδιζμονβία Γναθείμο Δκδιένςζδ ημο δδιυηδ.

4.3.

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ - ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ

4.3.1.

Μζηνέξ πανειαάζεζξ αεθηίςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ οπμδμιχκ ηαζ

ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ ημο Γήιμο ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ ημο.
4.3.2.

Ακαδζάνενςζδ – ηοπμπμίδζδ ανιμδζμηήηςκ ιε ακάπηολδ μνζγυκηζςκ

οπμζηδνζηηζηχκ δμιχκ.
4.3.3.

Δκίζποζδ ημο δοκαιζημφ ημο Γήιμο ιε ζηυπεοζδ ζηδκ ελεζδίηεοζδ ηαζ

ιε ζηεθέπδ ορδθήξ ηαζ ελεζδζηεοιέκδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ παναβςβζηυηδηαξ:
ιδπακζημί, βεςπυκμξ, εζδζηυξ Ζ/Τ η.θπ.
4.3.4.

Δκίζποζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ημο Γήιμο
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4.3.5.

Βεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο πνμζςπζημφ ημο Γήιμο. Ακάπηολδ

εθέβπμο απυδμζδξ ηαζ πζζημπμίδζδ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ.
4.3.6.

Καηαζηεοή ζε πενζμνζζιέκμ ααειυ κέςκ οπμδμιχκ ημο Γήιμο

4.3.7.

Λεζημονβία οπδνεζζχκ, υπςξ Σιήια Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ Γναθείμ

Γεςνβζηήξ Ακάπηολδξ.
4.3.8.

Ονβάκςζδ δζαηιδιαηζηήξ θεζημονβίαξ ζημ Γήιμ.

4.3.9.

Παναβςβζηή θεζημονβία πνχδκ ημζκμηζηχκ-δδιμηζηχκ ηαηαζηδιάηςκ

4.3.10. Δκίζποζδ – εηζοβπνμκζζιυξ ημο ελμπθζζιμφ ημο Γήιμο.
4.3.11. οκεπζγυιεκδ ηαηάνηζζδ – επζιυνθςζδ ηςκ ζηεθεπχκ ημο Γήιμο.
4.3.12. οιιεημπή ζηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδκ Δονογςκζηυηδηα ηαζ
ζηαδζαηή ρδθζμπμίδζδ θεζημονβίαξ Γήιμο.
4.3.13. Δζζαβςβή

ηαζ

θεζημονβία

ζοζηδιάηςκ

δζαπείνζζδξ

ρδθζαηχκ

ηεπκμθμβζχκ ηαζ βεκζηυηενα ζοιιεημπή ζηδκ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ.
4.3.14. Δηιεηάθθεοζδ

δοκαημηήηςκ

ελςηενζηχκ

ζοκενβαζζχκ,

π.π.

Πακεπζζηήιζα, βναθεία Τπμονβείςκ , π.π. Γεςνβία η.ε.
4.3.15. Ακάπηολδ δζαδδιμηζηχκ- δζαζοκμνζαηχκ ζοκενβαζζχκ.
4.4.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

4.4.1.

Γδιζμονβία ιυκζιμο ιδπακζζιμφ πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ αηναίςκ

θαζκμιέκςκ. – Βεθηίςζδ οπδνεζζχκ
4.4.2.

Κηζνζαηέξ οπμδμιέξ ηαζ ελμπθζζιυξ ακηζιεηχπζζδξ αηναίςκ – έηηαηηςκ

θαζκμιέκςκ.
4.4.3.

πεδζαζιυξ - δνάζεζξ αφλδζδξ αζθάθεζαξ εκηυξ ημο δμιδιέκμο

πενζαάθθμκημξ (δζεοεέηδζδ μδχκ , πεγμδνμιίςκ, δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ ηηζνίςκ
η.θπ.)
4.4.4.

Λεζημονβία ΔΜΤ.

4.4.5.

οκεπήξ επζιυνθςζδ ημπζημφ πθδεοζιμφ ηαζ ζηεθεπχκ επί εειάηςκ

πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ.
4.5.

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

4.5.1.

Ονβάκςζδ – θεζημονβία ζοζηήιαημξ δζανημφξ εκδιένςζδξ αάζδξ

δεδμιέκςκ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ.
4.5.2.

Ονεμθμβζηή

ηαζ

απμηεθεζιαηζηή

δαπείνζζδ,

αλζμπμίδζδ

ηαζ

εηιεηάθθεοζδ ηδξ δδιμηζηήξ πενζμοζίαξ
4.5.3.

Καηαζηεοή, ζοκηήνδζδ, δζαπείνζζδ δδιμηζηχκ ηαζ ημζκμηζηχκ ηηζνίςκ,

υπςξ ηαζ ιδ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ (ζε ημονζζηζημφξπμθζηζζηζημφξ ζηυπμοξ).
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4.5.4.

οκηήνδζδ-αεθηίςζδ - επέηηαζδ ηαζ εφνοειδ θεζημονβία δδιμηζηχκ

ηαηαζηεοχκ (δελαιεκέξ, ακηθζμζηάζζα, ημζιδηήνζα)
4.5.5.

Γζαπείνζζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ δδιμηζηχκ ηαθθζενβδηζηχκ εηηάζεςκ ηαζ

αμζημηυπςκ, δδιμηζηχκ δαζχκ, ηαεχξ ηαζ απμηαθοπηυιεκςκ ηαθθζενβδηζηχκ
εηηάζεςκ πμο παναπςνμφκηαζ απυ ημ Γδιυζζμ.
4.5.6.

Καηαζηεοή ηαζ θεζημονβία κέςκ Γδιμηζηχκ θαβείςκ

4.5.7.

Πνμχεδζδ – οθμπμίδζδ δζαδζηαζζχκ ζφιπναλδξ Γδιυζζμο-Ηδζςηζημφ

ημιέα (ΓΗΣ)
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