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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η 

υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε, 

έδωσε κατευθύνσεις στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:  

1. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για τον σκοπό, τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.  

2. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού  

3. το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 

βαθμού», με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων.  

4. το Π.Δ. 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 185/2007 (ΥΕΚ 221A’) «Όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Σ.Α.) α’ βαθμού».  

5. την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.41179 (ΥΕΚ 2970/4-11-2014 Β΄) Περιεχόμενο, δομή και 

τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019.  

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και 

συστημάτων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της 

παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια 

σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το 

ανθρώπινο δυναμικό τους. 
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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και 

της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού 

σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να 

εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς:  

α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη 

διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά):  

- Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  

- Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

- Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης  

 

β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις 

στους τομείς (ενδεικτικά): 

- Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

- Της Υγείας 

- Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης / Πολιτισμού / Αθλητισμού 

- Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 

γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): 

- Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

- Της απασχόλησης 

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου 

οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της 

υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 

κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι 

σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 

- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη 
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- στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου 

προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

- στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού 

προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης 

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 

Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητες, είναι να μεριμνά 

για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη 

παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων. ε αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει 

τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη του Δήμου: 

- Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις) 

- Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι 

- Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) 

Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία 

είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. Σο 

πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς 

του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή 

υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 

Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, 

με τα εξής χαρακτηριστικά:  

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του 

Ο.Τ.Α.: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για 

τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που 

εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών 

αντικειμένων, αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του 

ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων.  

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του: Τις 

προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής, καθώς 

και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της 

εκάστοτε Δημοτικής Αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης 

του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε Υπηρεσίας 

του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  
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γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του 

προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της 

διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία 

αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της 

αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ο.Τ.Α.  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του: 

Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς 

επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός 

στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 

υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν 

με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

- Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. Νομικών Προσώπων, Συμβούλια 

Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

- Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

- Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη 

λειτουργία του Ο.Τ.Α. 

- Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. Περιφέρεια) 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η 

επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, 

πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.  

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί 

το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων 

διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των 

δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε 

ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 

Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής 

και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Για το λόγο αυτό:  

- Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ 

και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου  

- Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του 

προγραμματικού του κύκλου  
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- Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, 

ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του  

- Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  

- Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία 

πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις 

εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού  

- Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την οργάνωση των 

αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες (4 άξονες) (Ν. 3852/2010) 

- Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το υπόβαθρο, 

σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά 

θεματική, κλπ.)  

- Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων 

κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα  

- Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου  

- Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν, από μηχανογραφική εφαρμογή  

- Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Το τελικό κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου προτείνεται να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαμβάνει κυρίως την παρουσίαση της διαδικασίας και των εμπλεκόμενων 

στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος (π.χ. υπηρεσίες του Δήμου, όργανα που συστήθηκαν). 

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:  

- Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

- Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου και 

τα υπόλοιπα όργανα (ενδεικτικά: Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβούλια Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων 

κλπ.) στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

- Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κεφάλαιο 1.1:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

1.1.1.Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.  

1.1.2. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής».  

1.1.3. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».  

1.1.4. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και 

απασχόληση» 

1.1.5. Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. 

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1.2.1. Το όραμα και οι αρχές του Δήμου 

1.2.2. Η στρατηγική του Δήμου  

1.2.3. Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.2.1. Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων 

2.2.2. Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων 
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2.2.3. Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαιο 3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Κεφάλαιο 3.2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

   

Το προηγούμενο προγραμματικό κείμενο αποτελεί το προϊόν μιας διαδικασίας, η οποία οργανώνεται σε 9 

βήματα: 

Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 
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ΒΗΜΑΤΑ 

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 6:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΗΜΑ 7:  ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 9:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση 

Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες : 

-Οργάνωση του έργου από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την δυνητική σύσταση 

ομάδας έργου ή επιμέρους θεματικών ομάδων εργασίας, μία ανά θεματική ενότητα («Περιβάλλον και 

ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία 

και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου»). 

-Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής 

-Προγραμματισμό του έργου 

-Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης   

Σκοπός του βήματος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση:  

-της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού.   

-της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής».   

-της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».   
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-της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και 

απασχόληση».   

-του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών.   

Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: 

-περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου αλλά και το Δήμο ως 

Οργανισμό 

-σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, όπου απαιτείται, αναφέρει τα 

γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη 

περιοχή. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που 

απαιτούνται.  

-σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες  και τα ΝΠ, προβαίνει 

σε  εντοπισμό προβλημάτων για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση»). Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που 

απαιτούνται.  

-σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, αποτυπώνει και 

παρουσιάζει συνοπτικά: 

• την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας 

• το ανθρώπινο δυναμικό 

• τις συνεργασίες 

• διαδικασίες, συστήματα και πρότυπα που υποστηρίζουν την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

• την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό 

• οικονομικά στοιχεία και περιουσία. 

Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται.  

-σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων, για τους ανωτέρω αναφερόμενους προβαίνει σε  εντοπισμό προβλημάτων για την 

εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση 

των στοιχειών που απαιτούνται.  

Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και λειτουργίας του περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

-Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από 

το Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. 

-Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις 

ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο 

Δήμου. 
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-Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους 

υποδομή, τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και 

των Νομικών Προσώπων του. 

-Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις). 

Βήμα 3: Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου 

Σκοποί του βήματος είναι: 

-η διατύπωση του οράματος  

-η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο 

-η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος  

-ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα 

διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) 

αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

(Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από την ομάδα έργου σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή). 

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: 

• Άξονας 1ος  «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

• Άξονας 2ος  «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

• Άξονας 3ος   «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

• Άξονας 4ος   «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» 

για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι 

Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που 

καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των 

δράσεων. 

Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους τους Δήμους   

Σκοπός του βήματος είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η 

προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών. 

Το βήμα, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με 

όμορους Δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή 

υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 

Βήμα 5:  Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης 

 Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες  :  

-Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής 
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-Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης 

-Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας 

-Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση 

-Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

και των αρμόδιων υπηρεσιών 

-Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της 

διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου.    

Για τη διαδικασία διαβούλευσης προβλέπεται η έκδοση σχετικού οδηγού από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 

Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο για την επίτευξη κάθε αναπτυξιακής προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση 

κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των Στόχων 

του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων.  

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:  

1.Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις 

2.Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο και σε δράσεις εσωτερικής 

ανάπτυξης. 

Βήμα 7: Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Σκοποί του βήματος  είναι: 

-Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία, φορείς 

υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, προσδιορισμός των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών 

πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές, κλπ. 

-Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων 

-Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης 

-Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων 

Ο πενταετής και ο οικονομικός προγραμματισμός πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το 

Στόχο. 

Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δημιουργεί 

συγκεντρωτικούς πίνακες και τους ομαδοποιεί : 
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-ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους  

-ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα) 

-ανάλογα με την προτεραιότητα  

-ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά δημοτική /τοπική κοινότητα, 

διαδημοτική, διαβαθμιδική, π, κλ.) 

-ανάλογα με το έτος 

-ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος  

Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των δράσεων.  

Τέλος συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση 

και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται 

σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος. 

Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος & Τελικές Ενέργειες 

Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες  :  

-έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση 

των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν. 

-ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης 

-υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις/ 

σχέδια δράσης που τα αφορούν. 

-έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο 

-έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο   

-δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο. 

Αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου 
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1.3 ΈΝΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Τα Έντυπα Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι τα εξής:  

Α) Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Έντυπο ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Έντυπο ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

Έντυπο ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Έντυπο ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έντυπο ΕΠ-05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Έντυπο ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Έντυπο ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Έντυπο ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Β) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  

Έντυπο ΕΠ_09: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

Έντυπο ΕΠ_10: ΔΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

Έντυπο ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Έντυπα ΕΠ_12-15: ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Έντυπο ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Τα έντυπα του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν στόχο να αποτυπώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά 

των Δήμων και τη περιγραφή της φυσιογνωμίας του Δήμου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:  

Την περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Δήμου όπου η Υπηρεσία Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης περιγράφει τη γενική, μακροσκοπική εικόνα του Δήμου κάνοντας αναφορά σε βασικά: 

1. γεωγραφικά, 

2. πληθυσμιακά, δημογραφικά, 

3. κοινωνικά, 

4. οικονομικά, 

5. περιβαλλοντικά 

6. και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
15 

 

του Δήμου, καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην ενότητα εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής κάθε Δήμου και 

επιτρέπουν διαχρονικές ή άλλες συγκρίσεις και διευκολύνουν το Δήμο σε: 

- Διαχρονικές συγκρίσεις που διευκολύνουν στο να διαφανούν οι τάσεις, π.χ. δημογραφικές, 

απασχόλησης, ανεργίας, εξέλιξης της κοινωνικής σύνθεσης ή του εκπαιδευτικού επιπέδου, Κ.Ο. 

- Συγκρίσεις των μέσων όρων ορισμένων βασικών μεγεθών του Δήμου με τους αντίστοιχους της Χώρας, 

που επιτρέπουν να διαφανούν οι διαφοροποιήσεις. 

- Αναλύσεις στοιχείων χωροταξίας 

- Αποτύπωσης στοιχείων επιμέρους Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων  

Τη περιγραφή του Δήμου όπου η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης περιγράφει τη γενική, 

εικόνα του Δήμου κάνοντας αναφορά: 

- στις Δημοτικές ενότητες, επισημαίνοντας τις διαφορές στα βασικά χαρακτηριστικά τους 

- στις Δημοτικές Υπηρεσίες και στα ΝΠ, με διάκριση σε κάθετες1 και οριζόντιες υπηρεσίες 

- στα όργανα διοίκησης και στις επιτροπές του Δήμου  

Τη γενική διάγνωση των χαρακτηριστικών και των προοπτικών του Δήμου όπου επισημαίνονται τα βασικά 

ζητήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Δήμος. 

Τα ζητήματα αυτά θα έχουν το χαρακτήρα γενικότερου «πλαισίου», μέσα στο οποίο ο Δήμος καλείται να 

ασκήσει αρμοδιότητα, υπερβαίνοντας υφιστάμενους περιορισμούς για να διερευνήσει / αναπτύξει 

μελλοντικές προοπτικές,  

Τέτοια ζητήματα μπορεί να είναι: 

- Η θέση του Δήμου 

- Θεσμικά και κανονιστικά ζητήματα Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

- Θέματα και πολιτικές της Κεντρικής Διοίκησης για τους φορείς Αυτοδιοίκησης 

- Εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες 

- Υπέρ-τοπικά ζητήματα υποδομών, προβλημάτων, ελλείψεων, συγκριτικών πλεονεκτημάτων, κλπ. 

Επίσης διερευνώνται παράγοντες όπως : 

- Γενικές εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον (Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές, 

Τεχνολογικές) 

- Γενικές εξελίξεις στο πολιτικό – διοικητικό σύστημα της χώρας 

- Τάσεις εξέλιξης των χαρακτηριστικών (οικονομικών, κοινωνικών κλπ.) του Δήμου. 

- Πολιτικές και προγράμματα φορέων αναπτυξιακού προγραμματισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και 

κεντρικοί δημόσιοι οργανισμοί, κλπ.) 

- Αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης 
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- Για παραμεθόριους Δήμους, εξελίξεις στις γειτονικές χώρες οι οποίες επηρεάζουν το Δήμο (εμπορικές 

συναλλαγές, συνεργασίες, κλπ.). 
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Κεφάλαιο 1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.1.1 Γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως οργανισμού  

 

Στο Έντυπο το οποίο ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

        

  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

        

  

        

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ 

        

  

        

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ  

        

  

        

  

ΕΔΡΑ  Ι.Ράλλη και Δημαρχείου 1  

        

  

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανήκει  διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής στους 12 δήμους του Βόρειου Τομέα 

Αθηνών. Βόρεια συνορεύει με τον Καλλικρατικό  Δήμο Κηφισιάς με φυσικό όριο το ρέμα της Πύρνας ,  

ανατολικά με τη Δημοτική ενότητα Λυκόβρυσης   του Καλλικρατικού   Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης  ,  

νοτιοανατολικά με το Δήμο  Ηρακλείου , νότια με τη Δημοτική Ενότητα Ν. Φιλαδέλφειας  του  Καλλικρατικού  

Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνoς .Τέλος , δυτικά ο Δήμος συνορεύει με τον Καλλικρατικό  Δήμο Αχαρνών 

με φυσικό όριο τον Κηφισό ποταμό. Η Μεταμόρφωση  έγινε ανεξάρτητη Κοινότητα με το όνομα 

Κουκουβάουνες το 1934. Το 1957 μετονομάστηκε σε Κοινότητα Μεταμόρφωσης και το 1972 η Κοινότητα 

αναγνωρίστηκε σε Δήμο , καθώς είχε υπερδιπλασιάσει τον πληθυσμό της σε λιγότερο από δέκα χρόνια. Η 

απογραφή του 1961 έδωσε 7.952 κατοίκους , ενώ το 1971 16.880 κατοίκους .  
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Με την εφαρμογή της Νέας Διοικητικής Διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης ( Ν. 3852/2010 

Φ.Ε.Κ. Α΄87/7-6-2010) ουδεμία μεταβολή επήλθε στο Δήμο , σύμφωνα με το αρ. 1 § 5.1 Β αυτού.Ο Δήμος 

Μεταμόρφωσης έχει συνολική έκταση 5,502 Km2  και πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011,  

29.891 κατοίκους. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):     5.500,00             

Πραγματικός  

 

Πληθυσμός: 

 

1991  21.411,00 2001  27.522,00 2011 29.891,00     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991  3,89 2001 5,00  2011 5,43      

  

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2011): 

Σύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

70 

ετών 

και 

άνω 

 29.891  3.523 3.008   3.453  5.612 5.078   3.740  2.536 2.941  

Δημογραφικοί δείκτες (2011) : 

Δείκτης Γήρανσης 0,84  

Δείκτης Εξάρτησης 0,45  

Δείκτης Αντικατάστασης  1,18 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Μέσω της ανάλυσης της διάρθρωσης του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες  μπορούν να διεξαχθούν 
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χρήσιμα στοιχεία για την κοινωνική δομή 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :       29.891 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 29.581 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :      21.233 

ΑΡΕΝΕΣ : 14.599 

ΘΗΛΕΙΣ  :  15.292 

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΤΟΜΑ 

 0-9 3.523 

 10-19 3.008 

 20-29 3.453 

 30-39 5.612 

 40-49 5.078 

 50-59 3.740 

 60-69 2.536 

 70 και άνω 2.941 

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ  38,7 ΣΥΝΟΛΟ : 29.891 

 Πίνακας 1. Ηλικιακή Διάρθρωση  Μόνιμου πληθυσμού του Δήμου κατά την απογραφή του2011.( Πηγή : Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

 

Από άποψη ηλικιακής σύνθεσης , ο Δήμος Μεταμόρφωσης παρουσιάζει υψηλό ποσοστό οικονομικά ενεργών ηλικιών , 

με μέση ηλικία τα 38,7 έτη και  αυξημένη την αναλογία των γυναικών στο συνολικό πληθυσμό. Υψηλή είναι επίσης η 

αναλογία παιδικού και εφηβικού πληθυσμού  σε αντίθεση με τους ηλικιωμένους που υπολείπονται του συνολικού 

πληθυσμού. 
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Γράφημα 1. Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού 2011 (Πηγή, Στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ.) 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Αναλογία ανδρών – γυναικών  μόνιμου πληθυσμού 2011 (Πηγή, Στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ.) 

 

Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε τις έννοιες Πραγματικός Πληθυσμός , Μόνιμος πληθυσμός και Νόμιμος Πληθυσμός  που 
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χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ) κατά τη διαδικασία των απογραφών. 

Πραγματικός πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου, κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το 

σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, παρόντων σε αυτή προσώπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν 

μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.  

Μόνιμος πληθυσμός μιας περιφέρειας (δήμου / κοινότητας, δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το 

σύνολο των ατόμων που έχουν την κύρια και μόνιμη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο / κοινότητα, 

δημοτικό / κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.  

Νόμιμος πληθυσμός (δημότες): ο νόμιμος πληθυσμός αποτελείται από τον αριθμό των δημοτών, δηλαδή από το σύνολο 

των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά τη ημέρα 

της απογραφής βρίσκονταν στη Χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό. 

 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΑΓΑΜΟΙ  ΕΓΓΑΜΟΙ , με 

σύμφωνο 

συμβίωσης κ΄ σε 

διάσταση  

ΧΗΡΟΙ  

κ΄χήροι από 

σύμφωνο 

συμβίωσης  

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ 

κ΄ διαζευγμένοι από 

σύμφωνο συμβίωσης  

ΣΥΝΟΛΟ  

 12.070 15.115 1695 1011 29.891 

Πίνακας 2. Διάρθρωση  Μόνιμου πληθυσμού του Δήμου με βαση την οικογενειακή κατάσταση κατά την απογραφή του2011.( Πηγή : 

Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΛΛΗ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 

/χωρίς υπηκοότητα ή 

αδιευκρίνιστη 

υπηκοότητα ή δε 

δήλωσε . 

ΣΥΝΟΛΟ : 29.891 28.014 1.877 266 1.611 

Πίνακας 3. Διάρθρωση  Μόνιμου πληθυσμού του Δήμου με βαση την υπηκοότητα κατά την απογραφή του2011.( Πηγή : Στοιχεία από 

ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

 ΑΡ. 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΑΡ. ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
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 11.065 2,66 8.490 

Πίνακας 4. Καταγραφή νοικοκυριών – πυρηνικών οικογενειών κατά την απογραφή του2011.( Πηγή : Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Ως νοικοκυριό θεωρείται:  

α) Δύο ή περισσότερα άτομα που διαμένουν μαζί, προμηθεύονται από κοινού τα απαραίτητα για τη συντήρηση τους και 

τρώγουν κατά κανόνα, μαζί (πολυπρόσωπο νοικοκυριό). Η ομάδα του πολυπρόσωπου αυτού νοικοκυριού  μπορεί ν’ 

αποτελείται, μόνο από συγγενή άτομα ή μόνο από μη συγγενή άτομα ή τέλος από το συνδυασμό και των δύο 

περιπτώσεων. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και οι οικότροφοι όχι όμως και οι ενοικιαστές. 

β) Κάθε άτομο που μένει μόνο του σε μια χωριστή κατοικία ή διαμένει μαζί με άλλα άτομα στην ίδια κατοικία, αλλά 

συνδέεται μαζί τους, δηλαδή δεν τρώει μαζί μ’ αυτούς, ώστε ν’ αποτελεί μέλος του νοικοκυριού τους, είναι 

μονοπρόσωπο νοικοκυριό. 

 Ως Πυρηνική  Οικογένεια θεωρείται :   

Η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ατόμων μέσα στο ιδιωτικό ή συλλογικό νοικοκυριό , τα οποία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως 

συμβιούντες σύντροφοι ή ως γονέας και παιδί.. Έτσι η πυρηνική οικογένεια περιλαμβάνει ένα ζεύγος χωρίς παιδιά ή 

ζεύγος με ένα ή περισσότερα παιδιά ή ένα μόνο γονέα με ένα ή περισσότερα παιδιά. 

Από την ανάλυση των παραπάνω δημογραφικών στοιχείων της απογραφής του πληθυσμού του Δήμου Μεταμόρφωσης , 

προκύπτουν τα εξής ποιοτικά συμπεράσματα :  

� Αναφορικά με την πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου ανά φύλο , υπάρχει σχετική ισοκατανομή  με υπεροχή του 

γυναικείου πληθυσμού να  αποτελεί το 51,16% του μόνιμου πληθυσμού και ακολουθεί ο  ανδρικός πληθυσμός  

που αποτελεί το 48,84% του πληθυσμού . 

� Οι ηλικιακές ομάδες  30-39 και 40-49  που αποτελούν  την κυρίως παραγωγική βάση , αντιπροσωπεύουν το 

μεγαλύτερο κομμάτι του συνολικού πληθυσμού με ποσοστό  35,7% , έπονται οι ηλικιακές ομάδες 10-19 και 20-

29 με ποσοστό 21,8% ,  ακολουθούν οι ομάδες 50-59 και 60-69 με ποσοστό 20,9% , η  ηλικιακή ομάδα 0-9 με 

ποσοστό 11,8% και τέλος η ηλικιακή ομάδα 70 και άνω που αντιπροσωπεύει το 9,8%  του συνολικού 

πληθυσμού. 

� Οι καταγεγραμμένοι μετανάστες του Δήμου είναι 1.877  , αποτελώντας το 6,3 % του πραγματικού πληθυσμού.  

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή του Μόνιμου πληθυσμού του Δήμου κατά τις απογραφές του  1961-1971-1981-

1991-2001-2011.( Πηγή : Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ , ιδία επεξεργασία ) 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ∆. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Γράφημα 3. Μεταβολή του Μόνιμου πληθυσμού του Δήμου κατά τις απογραφές του  1961-1971-1981-1991-2001-2011.( Πηγή : 

Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ ) 

Ακολουθεί και ο Πίνακας όπου καταγράφεται η μεταβολή του μόνιμου πληθυσμού από το 1981 έως και το 2011. 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ % 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

2011 2001 1991 1981 2001-

2011 

1991-

2001 

1981-

1991 

1971 -

1981 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

29.891 27.522 21.411 17.840 8,6 28,5 20,00 5,6 

Πίνακας 1. Μεταβολή του Μόνιμου πληθυσμού του Δήμου κατά τις απογραφές του  1981-1991-2001-2011.( Πηγή : Στοιχεία από 

ΕΛ.ΣΤΑΤ 

Παρατηρούμε ότι η Μεταμόρφωση τη δεκαετία 1961-1971  γνώρισε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση 

(υπερδιπλασιάστηκε )  κατά ποσοστό 112,3% , λόγω της εισροής και εγκατάστασης νέων κατοίκων  από  πολλές περιοχές 

της Ελλάδας . Την περίοδο αυτή , η  μητροπολιτικής εμβέλειας βιομηχανική δραστηριότητα υποκατέστησε σταδιακά την 

τοπική γεωργο- κτηνοτροφική οικονομία και  οι προϋπάρχοντες  αγροτικοί οικισμοί  μεταβάλλονταν σε πόλους αστικής 

ανάπτυξης  ενώ επάλληλα κύματα εσωτερικής μετανάστευσης συγκροτούσαν τον πληθυσμό των οικισμών αυτών .  Από 

το 1971 έως σήμερα , ο πληθυσμός του Δήμου εξακολουθεί να αυξάνεται αλλά με ρυθμό μικρότερο σε σχέση με τον 

αρχικό. Παρατηρούμε ότι ο σημερινός πληθυσμός του Δήμου έχει  τετραπλασιαστεί σε σχέση με τον πληθυσμό του 

1961. 
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ   

Η Μεταμόρφωση βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με δύο μεγάλους σε έκταση Δήμους, το Δήμο Κηφισιάς και το Δήμο 

Αχαρνών . Σε σχέση με τους λοιπούς γειτονικούς της Δήμους  καταλαμβάνει σχετικά μεγάλη έκταση. Στον παρακάτω 

πίνακα αναφέρονται συγκριτικά στοιχεία των γειτονικών Δήμων προκειμένου να υπάρχει μία εικόνα συσχετισμού με την 

ευρύτερη περιοχή . 

 

ΔΗΜΟΙ ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

2011) 

ΕΚΤΑΣΗ (τ.χλμ) Πληθυσμιακή 

πυκνότητα 

(κατ. / τ. χλμ) 

Μέσος 

Σταθμικός 

Υψομέτρου 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 70.600 35,1 2.011,4 290 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ –

ΠΕΥΚΗΣ  

31.002 4,1 7.561,5 230 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  49.642 4,6 10.791,7 170 

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

35.556 3,7 9.609,7 110 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ 67.134 4,421 19.181,1 155 

ΑΧΑΡΝΩΝ 106.943 107,9 991,1 180 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 29.891 5,5 5.434,7 170 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας ( 

Φ.Ε.Κ.  3465/28-12-12, τ. Β΄).( Πηγή : Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 2 η πυκνότητα κατοίκησης του Δήμου Μεταμόρφωσης   είναι μέση με 5.434,7 

κατοίκους ανά τ.χλμ.  Για να υπάρχει μία βάση σύγκρισης , παρατηρούμε στον ίδιο πίνακα ότι η πυκνότητα κατοίκησης 

για τους όμορους Δήμους Λυκόβρυσης – Πεύκης  και Ηρακλείου είναι 7.561,5 κατ. ανά τ.χλμ και 10.791,7 κατ. ανά τ.χλμ , 

αντίστοιχα. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Διάρθρωση Πληθυσμού με βάση το επίπεδο μόρφωσης 
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Πίνακας 3. Διάρθρωση πληθυσμού Δήμου Μεταμόρφωσης με βάση το επίπεδο μόρφωσης ( Πηγή : Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης , παρατηρείται υπεροχή ως προς τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ , μεταπτυχιακού τίτλου 

, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απολυτηρίου Λυκείου με ποσοστό 49,8% επί του συνολικού πληθυσμού. 

Αντίθετα , παρατηρείται υστέρηση ως προς τους αναλφάβητους , τους αποφοίτους Δημοτικού και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης που αντιπροσωπεύουν το  45,8%  του συνολικού  πληθυσμού. Γενικότερα , μειώθηκαν τα ποσοστά  του 

πληθυσμού των χαμηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης  και αυξήθηκαν τα ποσοστά των μέσων και υψηλότερων επιπέδων 

εκπαίδευσης , παραμένουν όμως χαμηλότερα από εκείνα των Δήμων του Βόρειου Τομέα Αθηνών , όπου οι κάτοχοι 

πτυχίου ΑΕΙ , μεταπτυχιακού τίτλου , μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απολυτηρίου Λυκείου αποτελούν  το 65% 

του συνολικού πληθυσμού ενώ  μόλις το 28,5%  αποτελούν  οι αναλφάβητοι , οι απόφοιτοι Δημοτικού και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης . Αποκλίσεις  εμφανίζονται επίσης στο επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου 

Μεταμόρφωσης και από το μέσο όρο του Λεκανοπεδίου Αττικής όπου οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ , μεταπτυχιακού τίτλου , 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απολυτηρίου Λυκείου αποτελούν το 55,3% του πληθυσμού , ενώ το 38,6% 

αποτελούν οι αναλφάβητοι , οι απόφοιτοι Δημοτικού και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

Γράφημα 4. Επίπεδο Μόρφωσης Δήμου Μεταμόρφωσης.( Πηγή : Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ ) 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
27 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχει μόνιμο πληθυσμό 29.891 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) 

εκτείνεται σε έκταση 5.500 στρέμματα με πληθυσμιακή πυκνότητα 5.434,7 . Το 1981 είχε 17.840 κατοίκους 

σημειώνοντας αύξηση μόνιμου πληθυσμού της τάξεως του 67%.  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Για το 2001 και το 2011 έγινε καταγραφή από την ΕΛΣΤΑΤ του μόνιμου και του πραγματικού πληθυσμού, συνεπώς 

ορισμένα στοιχεία δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με την απογραφή του 1991 όπου η καταγραφή αφορούσε τον 

πραγματικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αντλήσαμε και καταγράφονται στους παραπάνω πίνακες, το 

ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Ι., ΚΑΣΕ ή ΚΑΣΣΕΕ) είναι μικρότερο στον Δήμο (17,34%) 

από ότι στην Περιφέρεια (22,20%), ενώ το ποσοστό του πληθυσμού με επίπεδο εκπαίδευσης έως και την υποχρεωτική 

εκπαίδευση είναι στον Δήμο (57,75%) ενώ της Περιφέρειας (56,21%). Σε επίπεδα μεταδευτεροβάθμιας, μέσης και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ. Επαγγελματικές Σχολές) το ποσοστό του Δήμου 

Μεταμορφώσεως είναι επίσης το ίδιο (32,50%) σε σχέση με το ποσοστό της Περιφέρειας (33,08%).  

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
28 

 

 

1.1.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 

ΕΝΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  

Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης 

  Έκταση (στρ.)   Πλήθος   χλμ 

Δάση -  Βοσκότοποι - Ακτές -   

Βιότοποι - Κατοικημένα Νησιά -   Ποτάμια - 

Πεδιάδες - Ακατοίκητα Νησιά -     - 

Λίμνες 

(περιλαμβάνονται 

και λίμνες από 

φράγματα) 

- 

Ορεινοί Όγκοι 

-   - 

Ορυκτοί Πόροι-

Μεταλλεία 

Ορυκτοί Πόροι  Μεταλλεία    

-  Πλήθος     

  -   

 - -   

Περιοχές Natura 

Ονομασία κωδικός Έκταση (στρ.) 

-   -  -  

Προβλήματα 

Ρύπανσης 
Περιγραφή 

   

1. 

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 

2. 

 

Ηχορύπανση 

 

3. 

 

Κυκλοφοριακά προβλήματα 

 Παραμέληση δομημένου περιβάλλοντος 
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4. 

 

5. 

 

Βιομηχανικά απόβλητα 

 

6. 

 

Ύπαρξη Κέντρου επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή 

 

Περιγραφή  

Λόγω της λειτουργίας της Αττικής Οδού , της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και του Προαστιακού Σταθμού Μεταμόρφωσης , έχει 

επέλθει ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών και των ροών κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου , με σημαντική αύξηση των 

μετακινήσεων των διερχόμενων οχημάτων , δηλαδή των οχημάτων που δεν έχουν προέλευση ή προορισμό στην υπό εξέταση 

περιοχή ( διαμπερής κυκλοφορία ) . Οι μετακινήσεις αυτές εκτός του ότι δυσχεραίνουν και καθιστούν περισσότερο επικίνδυνη  την  

εσωτερική μετακίνηση μεταξύ των γειτονιών του Δήμου αυξάνουν και την ατμοσφαιρική ρύπανση . Επιπλέον , οι δύο μεγάλοι αυτοί 

υπερτοπικοί άξονες Αττική Οδός και Ε. Ο Αθηνών – Λαμίας  κατακερματίζουν τον οικιστικό ιστό της πόλης και αποκόπτουν ένα 

τμήμα του , την περιοχή  Μποφίλια . Η ιεράρχηση και η λειτουργία των αξόνων αυτών στο κυκλοφοριακό σύστημα του 

λεκανοπεδίου είναι δεδομένη , παρά ταύτα θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που θα βελτιώνουν τη συνοχή και τη ασφάλεια της 

τοπικής κυκλοφορίας του Δήμου. 

Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  προέρχονται από τη Βιομηχανική – Βιοτεχνική δραστηριότητα όπως η κατανάλωση 

ενέργειας , η παραγωγή θορύβου λόγω οχλουσών χρήσεων , η παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και η διάθεση 

υγρών λυμάτων. 

Στα όρια του Δήμου βρίσκεται το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Μεταμόρφωσης που αποτελεί την πρώτη μονάδα 

Βιολογικού Καθαρισμού που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1984 και αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση 

υποδοχής και επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων  και αστικών λυμάτων του νομού Αττικής . Τα επεξεργασμένα λύματα 

διατίθενται στο ρέμα της Πύρνας και από εκεί οδηγούνται στον Κηφισό Ποταμό . Η ρύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία 

του κέντρου οφείλεται κυρίως στις οσμές που διαχέονται από την επεξεργασία των λυμάτων αλλά και από την κυκλοφορία των 

βυτιοφόρων που μεταφέρουν τα προς επεξεργασία λύματα .  

Αναφορικά με την ηχορύπανση σημαντική πηγή θορύβου αποτελεί η διαμπερής κυκλοφορία των οχημάτων στους δύο μεγάλους 

υπερτοπικούς άξονες κυκλοφορίας Αττική Οδός και Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας καθώς και από την πρωτεύουσα  αστική αρτηρία 
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(Λεωφόρος Τατοϊου) , που είναι δρόμος υπερτοπικής σημασίας με έντονη διαμπερή κίνηση και συνδέει τη Μεταμόρφωση με  τους 

όμορους Δήμους της Λυκόβρυσης – Πεύκης  στα βόρεια  και της Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας  στο νότια. Συνδέει τη Νέα 

Φιλαδέλφεια με το Δήμο Αχαρνών μέσω της γέφυρας Τατοϊου.  

Φυσικό και δομημένο Περιβάλλον  

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης χωροθετείται  στις  βόρειο – δυτικές υπώρειες  του Λεκανοπεδίου Αττικής . Στα Βορειοδυτικά του Δήμου 

υψώνεται η Πάρνηθα , με μέγιστο υψόμετρο τα 1413μ. , που το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της έχει ανακηρυχθεί  Εθνικός 

Δρυμός . Στα Βορειοανατολικά  του Δήμου βρίσκεται η Πεντέλη , το δεύτερο υψηλότερο βουνό που περιβάλλει την Αθήνα. Από τις 

νοτιοανατολικές πλαγιές της  Πάρνηθας και τις βορειοδυτικές της Πεντέλης  πηγάζει κυρίως ο Κηφισός Ποταμός , στις ανατολικές 

όχθες του οποίου τοποθετείται η Μεταμόρφωση. 

Ο ποταμός Κηφισός  με επιφάνεια λεκάνης περίπου 381 km2 , παροχετεύει περίπου το 70% των νερών του λεκανοπεδίου γι΄ αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία από υδραυλική άποψη για την Πρωτεύουσα. Το μήκος του από το Κρυονέρι μέχρι το Φάληρο φτάνει τα 

30χλμ  , ενώ το συνολικό μήκος των πολλών παραχειμάρρων του υπερβαίνει τα 150 χλμ. Κατά την πορεία του συναντά πηγές και 

άφθονα φυσικά επιφανειακά νερά που συγκλίνουν προς αυτόν. 

Στον Κηφισό συμβάλει μεγάλος αριθμός ρεμάτων, τα οποία στις κατοικημένες περιοχές, κατά καιρούς, έχουν μπαζωθεί και οι 

βασικοί κλάδοι τους έχουν διευθετηθεί με κλειστές ανεπαρκείς διατομές για τις σημερινές συνθήκες. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί 

ότι ανθρώπινες επεμβάσεις τείνουν να μεταβάλουν τα όρια της φυσικής λεκάνης απορροής του Κηφισού, είτε με την εκτροπή 

υδάτων άλλων λεκανών προς αυτήν (π.χ. μερική εκτροπή Ιλισού, συλλεκτήρας υψηλής περιοχής Μοσχάτου, Καλλιθέας, Ν. 

Σμύρνης), είτε με την εκτροπή υδάτων της λεκάνης του προς άλλες (π.χ. Άνω Ρούς Ποδονίφτη). 

Σήμερα, το τελευταίο αυτό ποτάμι του λεκανοπεδίου διατηρεί ακόμη μέρος από την ομορφιά του στα ανάντη του εγκιβωτισμού 

του. Ο Κηφισός, από την Πάρνηθα μέχρι τη Μεταμόρφωση είναι ακόμη ποτάμι. Ωστόσο από τη Μεταμόρφωση και κατάντη είναι 

ένας οχετός λυμάτων και αποβλήτων της μεγαλούπολης. Σημαντικό είναι επίσης το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης  εντός της 

κοίτης του ποταμού , λόγω αμφιβόλου ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή και λόγω εγκατάστασης  επαγγελματικών  και βιοτεχνικών  

δραστηριοτήτων ή γενικότερα οχλουσών χρήσεων . Παρόλο που το 1994 θεσπίστηκαν με ειδικό Προεδρικό διάταγμα Ζώνες  

προστασίας  Α και Β του Κηφισού ποταμού , συνολικής έκτασης 12.500 στρεμμάτων , εξακολουθεί  να δέχεται μεγάλο φορτίο 

ρύπων  και οι παραρεμάτιες περιοχές του εν γένει να μετατρέπονται σε τόπους αυθαίρετης δόμησης ή σε τόπους εγκατάστασης 

εργαστηρίων . Η  απόρριψη μπαζών κα στερεών απορριμμάτων  αποτελεί επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς αλλοιώνεται η 
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μορφολογία του , μειώνεται η διατομή του και δημιουργούνται κίνδυνοι απόφραξης . 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης επιδιώκει το χαρακτηρισμό από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ τμήματος της Ζώνης Προστασίας του Κηφισού 

ποταμού- έκτασης 180 στρεμμάτων- ως χώρο πρασίνου και αναψυχής. 

Το ρέμα  Πύρνας απορρέει από το όρος Πεντέλη σε υψόμετρο 1.000 περίπου μέτρων και εκβάλλει στον Κηφισό ποταμό . Διέρχεται 

από το Κεφαλάρι , τον Κοκκινάρα,  την Κ. Κηφισιά , τη Λυκόβρυση και τη  Μεταμόρφωση με συνολικό μήκος 11 χλμ. ¨Έχει 

χαρακτηριστεί με απόφαση του Υφυπουργού  ΠΕΧΩΔΕ , ως ιδιαίτερα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων , χειμμάρων και 

ρυακιών του Ν. Αττικής . Ωστόσο είναι αποδέκτης αποβλήτων , απορριμμάτων , μπαζών από τις παρακείμενες Βιομηχανίες- 

Βιοτεχνίες και από την εν γένει ανθρώπινη δραστηριότητα .  Για το ρέμα της Πύρνας έχει εγκριθεί μελέτη οριοθέτησής του. 

Το ρέμα Δαμάσκου αποτελεί σε ένα μικρό του τμήμα το φυσικό όριο της Βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Μεταμόρφωσης με τη 

Δημοτική Ενότητα της  Λυκόβρυσης . Ο Δήμος  Μεταμόρφωσης έχει εκπονήσει μελέτη ‘’ Οριοθέτηση  και Διευθέτηση   ρέματος 

Δαμάσκου ΄΄ αλλά εκκρεμεί η έγκρισή της από την Περιφέρεια . Αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση,  παρατηρούνται  

επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού ( κάλυψη κοίτης , κατασκευή δικτύου ομβρίων ) που αλλοιώνουν τη μορφολογία του . 

Άλλα σημαντικά ρέματα που διέρχονται από το Δήμο μας είναι το ρέμα Κατσαούνη ( Καλλιπόλεως ) και το ρέμα Σωκράτους  , τα 

οποία έχουν διευθετηθεί  στο μεγαλύτερο τμήμα τους . Γενικότερα , στην Αττική η διαχείριση των στοιχείων του υδρολογικού 

συστήματος υπήρξε καταστροφική στη διάρκεια επέκτασης του αστικού χώρου , με συνέπειες που βιώνουν σήμερα , έντονες, 

μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της .Το Κτήμα Δηλαβέρη είναι  μία λοφώδης έκταση  60 στρεμμάτων που παλαιότερα  την 

αποκαλούσαν ΄΄ Χωματερή Δηλαβέρη ‘’  επειδή  από το έδαφός της έπαιρνε χώμα για τα καμίνια του ο Δηλαβέρης που διατηρούσε 

κεραμουργεία   στον Πειραιά . Στο Ο.Τ. 294 του κτήματος έχει πραγματοποιηθεί το έργο ¨ Οικολογική Αφύπνιση του Κτήματος 

Δηλαβέρη ‘’ που αφορά μία έκταση συνολικού εμβαδού 9.065,66 τ.μ. και  περιλαμβάνει την κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων ( Συνεδριακό Κέντρο ) όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις από το Δήμο και τους πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου ,  

ενός αναψυκτηρίου, μίας παιδικής χαράς και ενός φυτεμένου τμήματος .Η φύτευση του χώρου περιλαμβάνει διάφορα είδη 

δέντρων , ποικιλία θάμνων και αρωματικών φυτών. Ανάμεσα στα δέντρα που έχουν φυτευτεί κυριαρχούν :  οι ακακίες Κων/λεως, 

ελιές, αριές, κουτσουπιές, κυπαρίσσια, προύνοι, πλατάνια, χαρουπιές, κ.α. Τη χλωρίδα του χώρου συμπληρώνουν ποικιλία 

αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών θάμνων όπως δάφνη, λυγαριά , λιγούστρο, πασχαλιά , πικροδάφνη, πουρνάρι, δεντρολίβανο, 

μυρτιά , μαργαρίτα, αρμπαρόριζα, πυξάρι, φασκόμηλο. Μέσα στο χώρο πρασίνου έχουν σχεδιασθεί επίσης  διαδρομές για 

πεζούς(περιπάτους ) ή και ποδήλατα όπως και χώροι ανάπαυσης των επισκεπτών,( καθιστικά) και χώροι παιχνιδιού. Τέλος , την 
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εικόνα του Κτήματος συμπληρώνουν ένα υδάτινο στοιχείο και ένα παρεκκλήσι .To  Κτήμα  Δηλαβέρη  με τη συνολική παρέμβαση 

που πραγματοποιήθηκε αποτελεί ένα σύγχρονο και εξελιγμένο χώρο ανάπαυσης , δραστηριοτήτων και αναψυχής που το καθιστούν 

ένα τόπο ευχάριστο και οικειοποιήσιμο , αντάξιο ενός υπερτοπικού πόλου έλξης , για τους κατοίκους του Δήμου αλλά και τους 

επισκέπτες του 

 

Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας  

Δράσεις  ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των πολίτων 

Αποτελεί συνεχής προσπάθεια του Δήμου να καταστήσει τους πολίτες , συμπαραστάτες στις δράσεις του. Στα μεγάλα κοινά προβλήματα , όπως 

είναι η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος , είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος , αν δεν συμμετέχουμε  στη λύση του . Η 

προσφορά προσωπικής ενέργειας και χρόνου σε δράσεις προστασίας του   ‘’ κοινού μας περιβάλλοντος  ‘’, αποτελεί μορφή συμμετοχής μας στα 

κοινά. 

Όλη η προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορεί να έχει καμία επιτυχία αν δεν συμμετέχει ενεργά ο πολίτης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση  όλων μας , στην εκπαίδευση και στην απόδειξη της ανταποδοτικότητας μιας ορθολογικής 

ενεργειακής συμπεριφοράς . 

Κύριος στόχος της δράσης αυτής , είναι η ενημέρωση για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί κάθε πολίτης να εκμεταλλευτεί , 

καθώς και η  αλλαγή της καθημερινότητας  των πολιτών  αναφορικά με την ενεργειακή τους συμπεριφορά  και τη διαμόρφωση ενός φιλικού προς 

το περιβάλλον τρόπου ζωής .  

Είναι βέβαιο ότι κανένα  Σχέδιο Δράσης δεν μπορεί να πετύχει αν παραμείνει κλειστό στις σελίδες ενός εγχειριδίου. Πρέπει να αποτελέσει ένα 

κείμενο διαλόγου , κριτικής και δημιουργικής συμμετοχής των παραγωγικών φορέων της Πόλης , των Θεσμικών εκπροσώπων και τελικά του κάθε 

πολίτη ξεχωριστά .Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση αποτελούν πρωτίστως ένα  μεγάλο Εθνικό Στοίχημα και δευτερευόντως 

ένα μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής , που αν το κερδίσουμε  θα υπάρξουν εξαιρετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία, στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον. 

A/A Περιγραφή 

1 Δημιουργία διαδραστικού ιστότοπου , που θα περιέχει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας  χρήστης κατοικίας, πολίτης , 

ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, διαχειριστής κτιρίου αλλά και οι επιχειρήσεις . Θα περιέχει το σύνολο των διαδικασιών που 

επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ( θερμομόνωση κελύφους , συστήματα θέρμανσης , ορθολογική 

συμπεριφορά κλπ) και θα προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις και πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την 

ενεργειακή απόδοση και να εξοικονομήσουν ενέργεια με απώτερο στόχο την αύξηση της ενεργειακής επίγνωσης και τη 

βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών. 

2 Τοπικά Forum ενέργειας . Στόχος είναι η συμμετοχή των φορέων της τοπικής κοινωνίας ( ιδιώτες , επιχειρήσεις , σύλλογοι ) 

τόσο στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου , όσο και στην υλοποίηση και 

παρακολούθησή του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο Δήμος να ενημερώνει τακτικά τους πολίτες και να εξασφαλίζει τη 

συναίνεση της τοπικής κοινωνίας . Είναι σημαντικό να υπάρχει εκπρόσωπος όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας ,όπως 

εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής , Πάροχοι Ενέργειας , Χρηματοοικονομικοί φορείς , Ιδιώτες που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της ενέργειας και οι οποίοι θα παρουσιάσουν έξυπνες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας . Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2020 , το Forum ενέργειας θα 

συνεδριάζει σε χώρο και ημερομηνία που θα υποδεικνύει η ομάδα εργασίας  του ΣΔΑΕ με πρόγραμμα που θα ορίζεται και 

θα κοινοποιείται εγκαίρως , με την πρώτη συνεδρίαση να προγραμματίζεται εντός του 2016. 

3 Θέσπιση προγραμμάτων  εκδηλώσεων με την ονομασία ΄΄ Ημέρες Ενέργειας ΄΄ ανοικτές  για το κοινό  με τη  συνεργασία 

άλλων φορέων όπως το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( Κ.ΑΠ.Ε.) και άλλων επιστημονικών φορέων με στόχο να 

μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν άμεσα από τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την 

ευφυέστερη χρήση της ενέργειας . Θα περιλαμβάνονται προωθητικές ενέργειες όπως ενημερώσεις , ημερίδες , εκθέσεις , 

διαγωνισμοί  γνώσεων . 

4 Συναντήσεις  στο Δημαρχείο  που θα προγραμματίζονται  από την ομάδα εργασίας του ΣΔΑΕ  μία φορά το χρόνο, με 
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συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αγοράς , επαγγελματικών φορέων   και πολιτών , με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης 

δεδομένων , την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων , την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών και μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας . 

5 Λειτουργία ενός περιπτέρου ενημέρωσης με εθελοντική κατά βάση εργασία σε  παράλληλες εκδηλώσεις του Δήμου  όπως 

πολιτιστικά δρώμενα , αθλητικές εκδηλώσεις ,προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος , προώθησης ανακύκλωσης . 

6 Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με όμορους Δήμους για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών αρχικά και κατόπιν 

για τη διαμόρφωση κοινών δράσεων. 

7 Ειδικές εκστρατείες  ενημέρωσης για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με παρουσιάσεις 

ελληνικών και  ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών  , προώθηση της χρήσης  Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας , θεματικούς 

σχολικούς διαγωνισμούς . Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό μοχλό για τη δημιουργία ΄΄ ενεργειακής συνείδησης ΄΄ και 

προσαρμοστικής ικανότητας , ιδιαίτερα δε όταν αυτή απευθύνεται σε νεαρές ηλικίες. 

8 Θεσμοθέτηση διαγωνισμών σε τοπικό επίπεδο με την καθιέρωση βραβείων  ενέργειας και τη συμμετοχή όλων των πολιτών 

, με δράσεις όπως ζωγραφική , graffiti , εύρεση συνθημάτων , αφίσες , συζητήσεις . 

9 Ενημερωτικές δράσεις μέσω του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου όπου ο Δήμος θα ενημερώνει για όλες τις ενέργειές του 

για την εξοικονόμηση ενέργειας , θα καλεί απλούς πολίτες ,   εκπροσώπους τοπικής αγοράς  και επιχειρήσεις να 

δεσμευτούν προσωπικά για την εξοικονόμηση ενέργειας , ώστε να συμβάλλουν  στους στόχους της πόλης και τέλος θα 

προωθεί παραδείγματα  συμπολιτών μας που πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσματα και θα ακολουθεί διάχυση της 

πληροφορίας σε όλο τον τοπικό πληθυσμό. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί ακόμη η απαιτούμενη «ενεργειακή συνείδηση» , τόσο σε εθνικό όσο και σε ατομικό 

επίπεδο . Τα οφέλη από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που επιστρέφουν σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνία δεν είναι άμεσα 

αισθητά στους επενδυτές και στους ιδιοκτήτες , με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα «benefit gap» το οποίο αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 

που οδηγεί σε χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων από τους ίδιους τους ιδιώτες . 

 Επομένως , οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των ιδιωτών όσο των εταιρειών  και των επιχειρηματιών της περιοχής για τα 

άμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τα μέτρα και τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι μείζονος σημασίας για τον 

εξορθολογισμό στη διαχείριση της ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών.  

Καθαριότητα 

Όγκος 

Απορριμμάτων 

(μ3/ημέρα) 

Μήκος Δικτύου 

(χμ) 

Απορριματοφόρα (συμβατικά) Απορριματοφόρα 

(ανακύκλωσης) 

Διαχείριση 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  

πλήθος 

50,47 -  11 2   

Οχήματα (πλύσιμο 

κάδων) 

Κάδοι (συμβατικοί) Κάδοι (ανακύκλωσης) Οχήματα - Σκούπες   

1 1250 1025 -   

Oδικό δίκτυο 

Το  οδικό δίκτυο της Μεταμόρφωσης χρήζει βελτίωσης.  Ένα χαρακτηριστικό  του είναι οι στενοί δρόμοι , οι περισσότεροι διπλής 

κατεύθυνσης που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των οδών , ενώ είναι σύνηθες το φαινόμενο να 

παρεμβάλλονται ιδιοκτησίες στη μέση των δρόμων.  Οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας όπως και οι διαμορφωμένοι πεζόδρομοι είναι 

ελάχιστοι και μεμονωμένοι και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν τμήμα κάποιου δικτύου . Το μεγαλύτερο μέρος 

του οδικού δικτύου είναι ασφαλτοστρωμένο , η κατάσταση όμως του οδοστρώματος  δεν είναι καθόλου ικανοποιητική και 

επιβαρύνεται  ιδιαίτερα από τη διαμπερή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων όπως και την ύπαρξη σε σημαντικό βαθμό 

βαριάς κυκλοφορίας μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης .  

H λειτουργία της Αττικής Οδού δεν είχε τα αναμενόμενα θετικά  αποτελέσματα όσο αφορά στη χρήση του οδικού δικτύου της 

Μεταμόρφωσης από τα διερχόμενα οχήματα. Έτσι , το ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο ΄΄ φορτώνεται΄΄ επιπλέον  και με τις 

διαμπερείς κινήσεις , που προκαλούν  εκτός από τα γνωστά κυκλοφοριακά προβλήματα , κυρίως  σημαντική επιβάρυνση σε 
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περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (ατμοσφαιρικοί ρύποι, επίπεδα θορύβου κ.α ). 

Η πρόσφατη διάνοιξη της οδού Κλεισθένους  έως την οδό Γ. Παπανδρέου δημιουργεί νέες ΄΄κυκλοφοριακές συνθήκες΄΄ στον κόμβο 

Κλεισθένους –  

Παπαδιαμάντη, που αποτελεί και την σημαντικότερη είσοδο στο Δήμο από βορειοανατολικά. 

Οι κυριότερες είσοδοι στο δίκτυο της Μεταμόρφωσης είναι :  

• Από βορρά , η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης  ,μέσω των ανισόπεδων κόμβων  της Ερμού και της Τατοϊου . 

• Από βορειοανατολικά , μέσω της Κλεισθένους που συνδέει τη Μεταμόρφωση με τη Λυκόβρυση και  τα άλλα βόρεια 

προάστια. 

• Από ανατολικά , η οδός Βάρναλη κυρίως τροφοδοτείται από οχήματα  από το Ηράκλειο. 

• Από νοτιοανατολικά , η Δρυάδων αποτελεί μία ακόμα είσοδο του Ηρακλείου στη Μεταμόρφωση. 

• Από νότια, η οδός Πευκών δέχεται οχήματα μέσω της Ιφιγενείας από Ν. Ιωνία , Ηράκλειο , Ν. Φιλαδέλφεια. Η βασική όμως 

νότια έισοδος στη Μεταμόρφωση είναι η Λ. Τατοϊου , που κυρίως μέσω της οδού Δεκελείας εισέρχονται οχήματα από Ν. 

Φιλαδέλφεια.  

ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η συμμετοχή του τομέα των μεταφορών και ιδιαίτερα των οδικών μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας , στις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου όπως και επικίνδυνων  αέριων ρύπων είναι πολύ μεγάλη , ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα . Ο τομέας των μεταφορών 

παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από δημόσια μέσα μεταφοράς καθώς καταναλώνει περίπου το 40% της 

τελικής ενέργειας στα αστικά κέντρα . 

Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Δήμου  από δημόσια μέσα μεταφοράς πραγματοποιούνταν  από τις λεωφορειακές γραμμές  του 

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας ( Ο.Α.Σ.Α.) . Για τις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούσαν  το Δήμο 

Μεταμόρφωσης το έτος αναφοράς 2012 όπως και τα σημερινά δρομολόγια  ζητήθηκαν στοιχεία από τον Ο.Α.Σ.Α. σχετικά με το 

μήκος των λεωφορειακών γραμμών και τη διανυόμενη απόσταση εντός των ορίων του Δήμου κατά τη μετάβαση και κατά την 

επιστροφή τους , τον αριθμό των δρομολογίων ανά λεωφορειακή γραμμή και την κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου ανά 

χλμ.  , τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα : 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΣΥ στον Δήμο Μεταμόρφωσης (Μάρτιος 2016) - Χειμερινό Πρόγραμμα Δρομολόγησης 

Δημοτική Συγκοινωνία 

                            

ΓΡΑΜΜΗ 

             

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

  

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΌ 

ΜΉΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΉΣ 

(ΜΈΤΡΑ) 

541 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Midi Πετρέλαιο 9019 

541 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Midi Πετρέλαιο 5567 

604 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Ν.ΙΩΝΙΑ Midi Πετρέλαιο 11074 

604 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ν.ΙΩΝΙΑ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Midi Πετρέλαιο 11906 

619 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κανονικά 
Φυσικό Αέριο 

9820 

619 ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Κανονικά 
Φυσικό Αέριο 

9509 

724 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ-Ν.ΙΩΝΙΑ Κανονικά Φυσικό Αέριο 14665 

724 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ν.ΙΩΝΙΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Κανονικά Φυσικό Αέριο 21132 
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Β9 ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-

Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ Κανονικά 
Πετρέλαιο 

18059 

Β9 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ Κανονικά 
Πετρέλαιο 

18313 

Χ93* ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΤ.ΥΠΕΡ.ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ-

ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ(EXPRESS) Κανονικά 
Πετρέλαιο 

41281 

Χ93* ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ-

ΣΤ.ΥΠΕΡ.ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ(EXPRESS) Κανονικά 
Πετρέλαιο 

44342 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
36 

 

 

 

Ενδεικτικές Τιµές Κατανάλωσης Καυσίµου (ανά γενικό τύπο οχήµατος) 

Τύπος Οχήµατος ∆είκτης κατανάλωσης καυσίµου Καύσιµο 

Midi (8 µ. / 2 πόρτες) 0,46-0,59 lt/km Πετρέλαιο 

Κανονικά (12 µ. / 3 πόρτες) 045-0,49 kg/km Φυσικό Αέριο 

Κανονικά (12 µ. / 3 πόρτες) 0,50-0,59 lt/km Πετρέλαιο 

Αρθρωτά (18 µ. / 4 πόρτες) 0,59-0,70 lt/km Πετρέλαιο 

 

Πολεοδοµική Πληροφορία 

Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

  στρ. % κάλυψης 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 3250   59 

ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μεταµόρφωσης 1500   27,2 

Εκτός σχεδίου εκτάσεις [στρ.] 167   3 

      

Περιγραφή άλλων Πρόσθετων Θεµάτων 

 

Ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης καταλαµβάνει συνολική έκταση  5.502 στρέµµατα από τα οποία 3.250 στρ. περίπου είναι ενταγµένα 

στο σχέδιο και περίπου 167στρ. είναι εκτός σχεδίου και περιλαµβάνουν τις περιοχές ‘’Λόγγος ‘’ και ΄΄ρέµα ∆αµάσκου ΄΄.  . 

Έκταση 1.500στρ. περίπου καταλαµβάνει η ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μεταµόρφωσης. Η Βιοµηχανική – Βιοτεχνική περιοχή της  

Μεταµόρφωσης (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) διαχωρίζεται σε δύο τµήµατα  από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαµίας . Το τµήµα που 

βρίσκεται βόρεια της Ε.Ο  που είναι  και το µεγαλύτερο έχει εγκατεστηµένες Βιοµηχανικές και Βιοτεχνικές µονάδες 

υπερτοπικής σηµασίας  ενώ το τµήµα που βρίσκεται νότια της Ε.Ο είναι  το µικρότερο και βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε 

τον αστικό ιστό της πόλης  . Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των παραγωγικών υποδοχέων είναι   η  µή οργάνωσή τους 

καθώς και η απουσία βασικών δικτύων υποδοµής , συνθηκών που επηρεάζουν αρνητικά όχι µόνο την ποιότητα του ευρύτερου 

περιβάλλοντος και τη λειτουργία της πόλης αλλά και τη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων. Η λειτουργική οργάνωση και 

περιβαλλοντική εξυγίανση των υφιστάµενων παραγωγικών υποδοχέων αποτελεί κεντρικό διακύβευµα όχι µόνο για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη της Αττικής αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας  της. 

Η περιοχή  εντός σχεδίου πόλης του ∆ήµου Μεταµόρφωσης αποτελείται κατά κύριο λόγο από κατοικίες. Κατά µήκος των 

οδικών αρτηριών ( Λ. Τατοϊου , Γ. Παπανδρέου , Φ. Γκινοσάτη , Ελ. Βενιζέλου , Πευκών ) υπάρχουν έντονα αναπτυγµένες 

εµπορικές δραστηριότητες , τοπικής κυρίως σηµασίας . Σύµφωνα µε το ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ)  του ∆ήµου 

Μεταµόρφωσης  που εγκρίθηκε το 1992( ΦΕΚ 440, τεύχος 4ο , 12/05/1992) η εντός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου χωρίζεται σε 

επτά (7) πολεοδοµικές ενότητες , όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Βασική επιδίωξη του ∆ήµου αποτελεί η αναθεώρηση – τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου µε τη χωροθέτηση  

των οικιστικών , εµπορικών , βιοτεχνικών κλπ χρήσεων σε  διακεκριµένες  και κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις , µε γνώµονα την 

ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση των δηµοτών. 

Α/Α ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ 

( κατ./ΗΑ) 

ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

∆ΟΜΗΣΗΣ 

1 ΒΛΑΧΟΥ 54 1,2 

2 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 71 1,2 

3 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  80 1,2 

4 ΠΑΛΙΕΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ 

65 1,2 

5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 65 1,2 

6 ΝΕΜΕΣΗ-  ΜΠΟΦΙΛΙΑ  54 1,0 

7 ΛΟΓΓΟΣ 53 1,2 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών-Τµήµα 

Πολεοδοµίας  
 

1. Παρακολούθηση της σύνταξης, έγκρισης και τροποποίησης πολεοδοµικών µελετών (ΓΠΣ, 

ρυµοτοµικό σχέδιο)  

2.Επίβλεψη/εκτέλεση τοπογραφικών µελετών, κτηµατογραφικών αποτυπώσεων και µελετών 

πράξεων εφαρµογής  

3.Αξιοποίηση των σύγχρονων πολεοδοµικών εργαλείων (ζώνες ειδικής ενίσχυσης, ζώνες ειδικών 

κινήτρων, ζώνες ενεργού πολεοδοµίας, µεταφορά συντελεστή δόµησης) για την οικιστική ανάπτυξη, 

την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, την ανάπλαση περιοχών και την αντιµετώπιση προβληµάτων 

κυκλοφορίας και στάθµευσης  

4.Τήρηση αρχείων χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, διαταγµάτων ρυµοτοµίας, 

διαγραµµάτων εφαρµογής, Τεχνικών Εκθέσεων, Πινακίδων πράξεων τακτοποίησης και 

αναλογισµού εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων κ.λπ.  

5.Χορήγηση προς κάθε ενδιαφερόµενο πληροφοριών σχετικά µε το σχέδιο πόλης και γενικά την 

πολεοδοµική και χωροταξική ανάπτυξη του ∆ήµου  

6.Επιµέλεια για την αρίθµηση των οικοδοµών και την τοποθέτηση πινακίδων σχετικών µε την 
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ονοµασία των οδών, πλατειών και αρίθµηση των οικοδοµών  

7.Συγκέντρωση/διερεύνηση και καταγραφή στοιχείων για τις αδυναµίες του δοµηµένου χώρου 

σχετικά µε τον ρυθµιστικό-πολεοδοµικό-οικιστικό σχεδιασµό και µε το υψοµετρικό δίκτυο της 

πόλης  

8.Επεξεργασία συγκεντρωθέντων στοιχείων και εισήγηση για προγράµµατα επέµβασης για τη 

βελτίωση της κατάστασης σε πολεοδοµικά, χωροταξικά, οικιστικά θέµατα  

9.Επιµέλεια µεταγραφής/καταχώρισης των πράξεων εφαρµογής στο Τποθηκοφυλακείο ή το 

Κτηµατολόγιο και σύσταση της επιτροπής του άρθρ. 1 του Π.∆. 5/1986 για τον προσδιορισµό της 

αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήµα  

∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών-Τµήµα 

Συγκοινωνιακών& 

Κτιριακών Έργων 
 

1.Εκπόνηση/επίβλεψη συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση 

υφιστάµενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόµβων & διαβάσεων κ.λπ.)  

2.Εκπόνηση/επίβλεψη κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση & 

εξοπλισµός των δηµοτικών κτιρίων & εγκαταστάσεων), καθώς & έργων διαµόρφωσης, 

διαρρύθµισης & εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του ∆ήµου (πεζόδροµοι, 

πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι & 

µνηµεία κ.λπ.)  

3.Τήρηση στοιχείων για το σύνολο των µελετών αρµοδιότητάς του & των αντίστοιχων φακέλων & 

εξαγωγή περιοδικών στοιχείων & δεικτών  

4.Εισήγηση του ετήσιου και µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού των µελετών και των κατασκευών 

έργων  

5.Παρακολούθηση χρονικού, ταµειακού και λογιστικού προγραµµατισµού των έργων και των 

σχετικών προµηθειών  

6.∆ιενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος και 

για την ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου που χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση των έργων  

7.Καταγραφή/συγκέντρωση πρωτογενών κυρίως στοιχείων απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, 

απασχόλησης µηχανηµάτων και ανάλωσης υλικών και µε στοιχεία προόδου για κάθε ένα από τα 

έργα του προγράµµατος δράσης των συνεργείων  

8.Συγκρότηση/οργάνωση και διοίκηση των συνεργείων αµέσου επέµβασης σε περιπτώσεις 

επειγόντων περιστατικών  

9.Εκπόνηση του προσδιορισµού και της οριστικής εκκαθάρισης και χρέωσης των δαπανών 

κατασκευής των προς σύνδεση µε τα ακίνητα εξωτερικών διακλαδώσεων και αγωγών του δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων  

∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών-Τµήµα 

Ηλεκτροµηχανολογικών 

Έργων & 

Σηµατοδότησης 
  

1.Εκπόνηση/επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών έργων (έργα (επέκταση/συντήρηση/επισκευή και 

βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισµού οδών και κοινοχρήστων χώρων, 

επέκταση/συντήρηση/επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.)  

2.Εκπόνηση/επίβλεψη κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών µελετών και έργων 

(σήµανση/σηµατοδότηση οδικού δικτύου, τοποθέτηση/συντήρηση προστατευτικών µέσων για την 

ασφάλεια κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, επέκταση/συντήρηση/επισκευή δικτύου φωτεινής 

σηµατοδότησης, ρύθµιση της κυκλοφορίας, καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας  

3.Μέριµνα για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων  

4.Ρύθµιση θεµάτων στάθµευσης των αυτοκινήτων, επιµέλεια δηµιουργίας χώρων στάθµευσης 

τροχοφόρων και λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους  
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5.Ρύθµιση θεµάτων εγκαταστάσεων, λειτουργίας και συντήρησης ανελκυστήρων και χορήγηση 

σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών  

6.Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας και διενέργεια επιθεωρήσεων/ηλεκτρολογικών 

ελέγχων φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών, ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων, 

στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων, ταπητοκαθαριστηρίων, 

συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών 

συναφών εγκαταστάσεων  

7.Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής/συντήρησης αυτοκινήτων, 

µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων  

∆/νση  Καθαριότητας 

&Περιβάλλοντος  

Τµήµα Περιβάλλοντος 

& Πολιτικής 

Προστασίας 

1.Εκπόνηση/επίβλεψη έργων ανάπτυξης πρασίνου (συντήρηση, φυτοπροστασία, βελτίωση/επέκταση 

χώρων πρασίνου, καλλωπισµό κοινόχρηστων χώρων, προγράµµατα 

φύτευσης/συντήρησης/ποτίσµατος και φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου, συντήρηση/επισκευή 

δικτύου άρδευσης εντός των χώρων πρασίνου)  

2.Τήρηση στοιχείων για το σύνολο των µελετών αρµοδιότητάς του και των αντίστοιχων φακέλων 

και εξαγωγή περιοδικών στοιχείων και δεικτών  

3.Μέριµνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού από τους ιδιοκτήτες, νοµείς κ.λπ., των 

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων και σε απόσταση 100 µ. από τα όριά τους και τον 

αυτεπάγγελτο καθαρισµό από τον ∆ήµο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων  

4.Μελέτη/σχεδιασµός/οργάνωση/συντονισµός της πολιτικής προστασίας και των ενεργειών του 

δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού του ∆ήµου σε θέµατα πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης 

των φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων  

∆/νση  Καθαριότητας& 

Περιβάλλοντος  

Τµήµα Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης  
  

1.∆ιαµόρφωση των αναλυτικών περιοδικών προγραµµάτων για την αποκοµιδή των ΑΣΑ και των 

ανακυκλούµενων υλικών καταγραφή/συγκέντρωση των καθηµερινών στοιχείων για την εκτέλεση 

τους  

2.Συγκρότηση συνεργείων για την αποκοµιδή των ΑΣΑ και των ανακυκλούµενων υλικών και 

διενέργεια µεταφοράς τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους  

3.Μελέτη/σχεδιασµός/εισήγηση για την οργάνωση/λειτουργία του συστήµατος συλλογής και 

µεταφοράς, για την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς, για τη βελτίωση 

των συστηµάτων και µέσων κατάλληλων για τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς 

απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών, για τις τεχνικές προδιαγραφές και αναγκαίες ποσότητες 

των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και 

αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι κ.λπ.)  

∆/νση  Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος  

Τµήµα ∆ιαχείρισης & 

Συντήρησης Οχηµάτων  
  

1.Μέριµνα για την επισκευή/συντήρηση/καλή λειτουργία και κατάσταση των οχηµάτων και κινητών 

µηχανηµάτων και σχεδιασµός/εφαρµογή των προγραµµάτων προληπτικής συντήρησής τους  

2.Τήρηση/επεξεργασία τήρηση καρτέλας για κάθε όχηµα, των στοιχείων από την εκτέλεση των 

λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων και 

διαµόρφωση/παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας  

3.Επισήµανση βλαβών/διερεύνηση συνθηκών ατυχηµάτων/µέριµνα για αποκατάσταση βλαβών των 

οχηµάτων  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1. -   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  Αττικής  

4. Περιφέρεια  Αττικής ,  ΠΕ∆Α, ΕΕΤΑΑ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τομέας 1  

Περιβάλλον 

Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 

 

 

 
Περιορισμένη εφαρμογή του εθνικού 

περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού  

 

 

Περιορισμένη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 

θέματα περιβάλλοντος  

  

  

Αξιοποίηση Υφιστάμενων εκτάσεων 

 

Αξιοποίηση Ο.Τ. 106 – 107 

 

Αξιοποίηση Λόφου Δελαβέρη 

 

Αναβάθμιση Δηλαβέρη 

Τομέας 2  

Καθαριότητα 

Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 

 
 

 

Απουσία κατάλληλου εξοπλισμού για 

καταστάσεις εκτάκτων αναγκών / πολιτική 

προστασία 

 

Απαιτείται η αγορά ενός οικοπέδου ώστε να 

χρησιμοποιηθεί για τη μεταφόρτωση των 

απορριμμάτων.  

 

 
Περιορισμένο προσωπικό για τη βελτίωση του 

επιπέδου καθαριότητας στους κοινόχρηστους 

χώρους  

  

 
Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης σε 

συνεργασία με άλλο Δήμο  

 

 

Οργανωτική λειτουργία του 

συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων  

  

 
Έλεγχος στη ρίψη απορριμμάτων από 

ιδιώτες  

 

Εφαρμογή επιπλέον μέτρων για την 

ανακύκλωση 

 

Εφαρμογή τοπικού δικτύου διαχείρισης 

απορριμάτων 

  

Τομέας 3  Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 
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Τεχνικά Έργα 

Ενεργοβόρο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 

Συντήρηση  Δικτύου Ομβρίων Υδάτων 

Εναέριο Δίκτυο Μέσης Τάσης 

Περιορισμένη διείσδυση  ΑΠΕ 

 

 

Διάνοιξη Βασικών Οδικών Αξόνων , 

Τατοΐου και Αττική Οδό, Μπιζανίου, 

Παπαδιαμάντη (κομμένος σε 5 σημεία), 

Δερβενίων,  

Ανανέωση και Ανάπτυξη δικτύου 

Ηλεκτροφωτισμού με νέα φωτιστικά 

σώματα και νέους λαμπτήρες.  

Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας 

για την τηλεδιαχείριση του φωτισμού 

Συνεργασία με ΕΥΔΑΠ για την 

λειτουργία των δικτύων 

Υπογειοποίηση Δικτύου Μέσης Τάσης 

Υποστήριξη έργων ΑΠΕ (net metering) 

Τομέας 4   

Αστική Ανάπτυξη 

Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 

 

 

Περιορισμένοι Χώροι Αναψυχής 

Έλλειψη Ικανοποιητικού Δικτύου Πεζόδρομων 

Μη Ικανοποιητική Δημοτική Συγκοινωνίας 

Αναθεώρηση Χρήσεων Γης 

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ 

 Μειωμένη Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ 

 

 

 

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 

Βιομηχανική – Βιοτεχνική - Εμπορική 

Ένταξη έργων δημιουργίας δικτύου 

πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στο 

ΕΣΠΑ 

Ένταξη σε προγράμματα βιοκλιματικών 

αστικών αναπλάσεων 

Έγκριση προτεινόμενων χρήσεων γης 

από τους αρμόδιους φορείς 

 Βελτίωση δημόσιων συγκοινωνιών 

Διευκόλυνση κυκλοφορίας πεζών και 

ειδικών ομάδων χρηστών (ΑΜΕΑ κ.λπ.) 

Τομέας 5 

Οδική Ασφάλεια 

  

Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 

 

Έντονη διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων 

Οδικός Άξονας Εθνικής Οδού 

Οδικός Άξονας Αττικής Οδού 

Περιορισμένη Διέλευση ΑΜΕΑ 

 

 

Διάνοιξη νέων οδών 

Διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών 

Διευκόλυνση Κυκλοφορίας Πεζών 

Δημιουργία Κάθετων συνδέσεων στις 

βασικές αρτηρίες 

Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής 

Μελέτης 
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1.1.3 KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης, 

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί και τις κοινωνικές δομές που 

λειτουργεί, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας για τους κατοίκους του Δήμου και 
ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Σκοπός είναι η παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, ανθρώπους που ανήκουν σε όλες τις πληθυσμιακές 

ομάδες και μένουν/δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου. 

Στα πλαίσια αυτά λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα : 

� Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες : 

• Κοινωνικές έρευνες 

• Κοινωνική εργασία σε άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες, συμβουλευτική, ψυχολογική 

και κοινωνική υποστήριξη 

• Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων 

• Παραπεμπτική κοινωνική εργασία 

• Συνεργασία με σχολεία και συλλόγους γονέων της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά 

θέματα. Λειτουργία σχολών γονέων 

• Κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, των παιδιών, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των 

ατόμων με αναπηρία καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

• Φροντίζει για την διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (εκδρομές, 

συνεστιάσεις) και άλλες δραστηριότητες που ωφελούν την προσωπική ανάπτυξη των μελών 

των ΚΑΠΗ. 

• Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών 

σταθμών 

• Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου και 

ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών 

• Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον 

προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς 

• Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων και 

ατόμων με αναπηρία 

• Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν στα οικονομικά ασθενέστερα 
κοινωνικά στρώματα 

• Χορήγηση άδειας διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών 

• Λειτουργία ΚΑΠΗ 

Το τμήμα λειτουργεί, εποπτεύοντας τη  εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των δομών που 
διαχειρίζεται, με βάση τους παραπάνω τομείς ενασχόλησης. Στα πλάισια αυτά λειτουργούν ήδη οι 

παρακάτω δομές: 
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Οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που εντοπίζονται στο Δήμο είναι οι παρακάτω:  

MΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1ος Βρεφικός Σταθμός Ι.Λόχου & Δημητσάνας 

2ος Βρεφικός Σταθμός Δομοκού 1 

1ος Παιδικός Σταθμός Ι.Λόχου & Δημητσάνας 

2ος Παιδικός Σταθμός Ι.Λόχου & Δημητσάνας 

3ος Παιδικός Σταθμός Ηρακλείου 22 

Τα ΚΑΠΗ ΤΟΥ δήμου είναι:  

• 1o Κ.Α.Π.Η ∆ήµου Μεταµόρφωσης 

• 2o Κ.Α.Π.Η ∆ήµου Μεταµόρφωσης 

• 3o Κ.Α.Π.Η ∆ήµου Μεταµόρφωσης 

• 4o Κ.Α.Π.Η ∆ήµου Μεταµόρφωσης 
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1.1.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής Οικονομίας  

Η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου επηρεάζεται από εσωτερικούς αλλά πρωτίστως εξωτερικούς 

παράγοντες με κύριο περιορισμό τη βαθιά και μακροχρόνια ύφεση της Ελληνικής οικονομίας. Παρακάτω 

παραθέτονται στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βάσει των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων, το 

έλλειμμα/πλεόνασμα και το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 

ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (EΛΣΤΑΤ) ‘’Η Ελλάδα με αριθμούς 2014 τα οποία 

ήταν διαθέσιμα κατά το A' εξάμηνο 2014. 

 

Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν βάση των ισοτιµιών αγοραστικών δυνάµεων (πίνακας Νο 8 του ενηµερωτικού φυλλαδίου της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ ‘’Η Ελλάδα µε αριθµούς 2014 ) 

Στον παραπάνω πίνακα ( Νο 8 της Ελληνικής Στατιστικής υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

βάσει των ισοτιµιών αγοραστικών δυνάµεων, της Ελλάδας βρίσκεται στην 3Η δυσµενέστερη θέση µαζί µε 

την Πορτογαλία και πάνω από αυτό της Εσθονίας και της Λετονίας στη ‘’Ευρωζώνη των 18’’ 
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Πίνακας : Έλλειµµα/πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ (πίνακας 9 του ενηµερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής EΛΣΤΑΤ ‘’Η Ελλάδα µε αριθµούς 2014) 

 

Στον πίνακα (Νο 9 της Ελληνικής Στατιστικής υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ) το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, της 

Ελλάδας είναι -12,7% το 2ο µεγαλύτερο µετά της Σλοβενίας, που βρίσκεται στο -14,7% το 2013 στη ‘’Ευρωπαϊκή Ένωση των 28’’ 
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Πίνακας 14: Ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ (πίνακας 10 του ενηµερωτικού φυλλαδίου της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής EΛΣΤΑΤ ‘’Η Ελλάδα µε αριθµούς 2014) 

 

Στον πίνακα (Νο 10 της Ελληνικής Στατιστικής υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ) το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν το 2013 το υψηλότερο στη ‘’Ευρωπαϊκή Ένωση των 28’’ και φθάνει το ποσό του 175,10%. 

 

Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός - Απασχόληση – Ανεργία 

Σύμφωνα με το Δελτίο τύπου της 18ης Οκτωβρίου 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ‘’ Κατά το Γ΄ 

Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.586.885 άτομα και των ανέργων σε 

1.229.370. Σο ποσοστό ανεργίας ήταν 25,5%, έναντι 26,6% του προηγούμενου τριμήνου και 27,2% του 

αντίστοιχου τριμήνου 2013. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 

κατά 1,5% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2013. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 4,0% σε σχέση με 

το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6,9% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2013….’’ 
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Πίνακας 15: Ανεργία %, κατά φύλο, και οµάδες ηλικιών (Από το ∆ελτίου τύπου της ELSTAT) 

 

Γράφηµα : Ανεργία % κατά οµάδες ηλικιών (∆ιάγραµµα από το ∆ελτίου τύπου της ELSTAT) 
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Πίνακας: Ποσοστό ανεργίας κατά Περιφέρεια (πίνακας 3 του ∆ελτίο τύπου της 18ης Οκτωβρίου 2014 της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής) 

Διαχρονική ποσοστιαία μεταβολή της ανεργίας στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε το ενηµερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (EΛΣΤΑΤ) ‘’Η Ελλάδα µε αριθµούς 2016 τα 

οποία ήταν διαθέσιµα κατά το A' εξάµηνο 2016, το µέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά ποσοστιαίες µονάδες 

από 9,6% το 2009 σε 27,5 το 2015.Ως µήνας Μέτρησης θεωρήθηκε ο µήνας Ιανούαριος 

 Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας  

ΕΤΟΣ 2009              2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 

Ποσοστό 

%  

9,6  12,7  15,6  24,4  27,5 28 27,2  26,4 

 Πηγή : ΕΛΣΑΤ  
Πίνακας : Από το ∆ελτίου τύπου της ELSTAT 

 

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει μία 

πληθώρα προβλημάτων όπως τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α. χωρίς την ανάλογη 

χρηματοδότηση, την περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, την αδυναμία είσπραξης ιδίων εσόδων λόγω 

της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών και τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης εξαιτίας της 

εφαρμοζόμενης πολιτικής μείωσης των προσλήψεων αλλά και υποστήριξης των νέων κοινωνικών δομών 

που προκαλεί η αυξημένη ζήτηση. 

OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η οικονομική φυσιογνωμία του Δήμου , όσο αναφορά την κατάσταση 

ασχολίας του πληθυσμού ανά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας και κατά επάγγελμα. Ο οικονομικά 

ενεργός πληθυσμός κατηγοριοποιείται σε τρεις τομείς:  

α. Πρωτογενής τομέας (γεωργία – κτηνοτροφία – δασοκομία – αλιεία)  
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β. Δευτερογενής τομέας (βιομηχανία – μεταποίηση – κατασκευές )  

γ. Τριτογενής τομέας (εμπόριο – τράπεζες – υπηρεσίες –ελεύθεροι επαγγελματίες –τουρισμός ). 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΧΩΡΑ   4.586.636 6.229.650 

ΑΤΤΙΚΗ 1.771.562 2.056.872 

ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

277.938 314.552 

Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 14.585 15.306 

Πίνακας: Καταγραφή Οικονοµικά ενεργού / µη ενεργού πληθυσµού (Στοιχεία από το ∆ελτίου τύπου της ELSTAT) 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας που καταγράφεται πως διαρθρώνεται το είδος ασχολίας στο δήμο 

Μεταμόρφωσης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας: Κατάσταση ασχολίας ∆ήµου Μεταµόρφωσης (Στοιχεία από το ∆ελτίου τύπου της ELSTAT) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ 

ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  81 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  2.528 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ  9.561 

Πίνακας: Κατάσταση ασχολίας ∆ήµου Μεταµόρφωσης (Στοιχεία από το ∆ελτίου τύπου της ELSTAT) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 12.170 

ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.415 

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 5.075 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 5.112 

ΟΙΚΙΑΚΑ 2.688 

ΛΟΙΠΑ 2.431 
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Από τους ανωτέρω πίνακες  συμπεραίνουμε ότι , το ύψος της ανεργίας, όπως και η αναλογία μη 

οικονομικά ενεργών στο συνολικό πληθυσμό   είναι χαμηλότερα στο Δήμο Μεταμόρφωσης ( 51% ) σε 

σχέση με τη χώρα (57,6%) , με την Αττική (53,7% ) αλλά και με το Βόρειο Τομέα Αθηνών  (53,%). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων  απασχολείται στον τριτογενή τομέα  παραγωγής με ποσοστό 

78,6%   με υψηλή αναλογία εργαζομένων στην παροχή υπηρεσιών (24,3%). 

  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Περιγραφή τόπου 

µόνιµης διαµονής 

Σύνολο 
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Α
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 3.727.633 218.437 678.794 330.187 293.288 844.702 316.390 458.183 234.843 352.809 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 1.452.203 89.564 314.200 167.691 151.926 328.691 15.652 167.740 89.024 127.715 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 241.136 21.086 81.413 31.242 25.036 42.414 1.548 17.414 8.450 12.533 

∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 12.170 709 2.136 1.443 1.421 2.954 105 1.606 979 817 
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Περιγρα

φή τόπου 

µόνιµης 

διαµονής  

Σύνολο 

Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας 

  

Α. 

ΓΕΩΡΓΙ

Α, 

∆ΑΣΟΚ

ΟΜΙΑ 

ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ 

B. 

ΚΑΤΑΣΚ

ΕΥΕΣ 

Γ. 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ 

ΚΑΙ 

ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙ

ΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΥΚΛ

ΕΤΩΝ 

∆. 

ΜΕΤΑΦ

ΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗ

ΚΕΥΣΗ 

Ε. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ

ΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΣΤ. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙ

ΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡ

ΙΚΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙ

ΟΤΗΤΕΣ 

Ζ. 

∆ΗΜΟΣΙ

Α 

∆ΙΟΙΚΗΣ

Η ΚΑΙ 

ΑΜΥΝΑ - 

ΥΠΟΧΡΕ

ΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝ

ΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙ

ΣΗ 

Η. 

ΕΚΠΑΙ

∆ΕΥΣΗ 

Θ. 

∆ΡΑΣΤΗ

ΡΙΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚ

ΕΣ ΜΕ 

ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩ

ΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ 

ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝ

ΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜ

ΝΑ 

ΛΟΙΠΟΙ 

ΚΛΑ∆ΟΙ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΧΩΡΑΣ 3.727.633 372.209 254.081 651.739 192.871 291.589 102.192 359.779 294.359 236.831 971.983 

ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗ

ΤΑ 

ΒΟΡΕΙΟ

Υ 

ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩ

Ν 241.136 1.160 10.423 40.322 11.097 9.710 5.932 24.746 22.729 22.127 92.890 

∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜ

ΟΡΦΩΣ

ΕΩΣ 12.170 81 766 2.777 759 590 389 1.235 795 713 4.065 
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1.1.5 Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου 

 

Παρουσιάζεται το οργανόγραμμα του Δήμου 
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1.1.5.1 Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου 

Ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να περιγράψει συνοπτικά την εσωτερική δομή του Δήμου και τα 

βασικά λειτουργικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά της, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την 

οριστικοποίηση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2681 Β’- 

8/10/2014), οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες 

ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’:  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

• Γενικός Γραμματέας  

• Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 

• Νομική Υπηρεσία 

• Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 

• Αυτοτελές  Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’:  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

• Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

• Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων  

• Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

• Τμήμα Κοιμητηρίου 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’:  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ν. ΓΕΝΙΑΣ 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

• Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

• Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

• Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  
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Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

• Τμήμα Παιδείας και δια βίου Μάθησης 

• Τμήμα Πολιτισμού 

• Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’:  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

• Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου  

• Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  

• Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

• Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου  

• Τμήμα Προμηθειών  

• Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας  

• Τμήμα Ταμείου 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

• Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων 

• Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης 

• Τμήμα Πολεοδομίας  

Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

• Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

Διοίκηση − Εποπτεία − Συντονισμός 

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την 
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Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες 

διατάξεις. 

Ο Δήμαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του καθήκοντά του από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος υλοποιεί 

τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν ιδίως την εποπτεία και τον έλεγχο των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με 

αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που 

αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. 

Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση 

αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην (π.χ άσκηση εποπτείας συγκεκριμένων δημοτικών υπηρεσιών) και κατά τόπο 

(εποπτεία αποκεντρωμένων υπηρεσιών). 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο που ορίζεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά 

την άσκηση των θεματικών αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείμενης 

θεματικής διοικητικής ενότητας. 

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

των ετησίων προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων δράσης του Δήμου. 

Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών θεμάτων 

και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προκειμένου αυτά (α) να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για 

τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές 

δημοτικές υπηρεσίες, (β) να παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις 

κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια 

για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία και (γ) να παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες κεντρικές 

υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και να μεριμνούν για την παράδοσή τους 

στους πολίτες. 

Ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά 

Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά 

αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

απόδοσης του έργου του Δήμου, είναι δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Δημάρχου: 

α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων 

που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του Δήμου,  

β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος, 

γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και 

από διάφορες διοικητικές ενότητες, 

δ) Υπαλλήλων − συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενοτήτων με ισχυρή αλληλεξάρτηση. 

 

  

        

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
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Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 
Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, Πολιτισµός & 

Αθλητισµός 
Τοπική Οικονοµία & 

Απασχόληση 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

Δ/νση Καθαριότητας 

&Περιβάλλοντος    

 

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 

& Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας  

 

Υ 

Γραφείο Γενικού 

Γραμματέα 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

-Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων 

Ιδιαίτερο Γραφείο 

Δημάρχου 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  & 

Πολεοδομίας  

Δ/νση Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού  Νομική Υπηρεσία  

 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Μεταμόρφωσης  

   

Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & 

Πληροφορικής 

   

Δ/νση Διοικητικών 

Υπηρεσιών 
   

      

      

Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

       

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

            

  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 

Διαχειριστική Επάρκεια ΝΑΙ 

Ο Δήμος  έχει  πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας,  από κατάλληλα 

διαπιστευμένο Πιστοποιητικό Οργανισμό , για την υλοποίηση Έργων 

Δημοσίου Χαρακτήρα κατά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ : 1429 . Στα έργα 

δημόσιου χαρακτήρα περιλαμβάνονται τα Συγχρηματοδοτούμενα έργα της 

ΠΠ  2014-2020 , αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια 

χρηματοδότηση από Εθνικούς ή Κοινοτικού πόρους. Η επιβεβαίωση της  

Διαχειριστικής Επάρκειας που έλαβε ο Δήμος κατηγοριοποιείται ως εξής : 

• Επιβεβαίωση τύπου Α΄ : Για υλοποίηση δημοσίων τεχνικών 

έργων υποδομής και τεχνικών μελετών. 

• Επιβεβαίωση τύπου Β΄ : Για υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων , 

προμηθειών και υπηρεσιών. 

• Επιβεβαίωση τύπου Γ΄ : Για  υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων 

με ίδια μέσα , οι οποίες θα προσδιορισθούν με τη συνεργασία 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού και αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών. 
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Διοίκηση Απόδοσης ΟΧΙ  

ISO 50001 ΝΑΙ 

Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 

Συστήματος ∆ιαχείρισης Ενέργειας (Σ∆Ε) σύμφωνα με το ISO 50001 

Εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου να εφαρμοστεί το 

ΣΔΕ όπως ορίζει το πρότυπο. 

Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και συνεχή ανασκόπηση του 

προτύπου 

Διαδικασία πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα με φυσική παρουσία 

εκπροσώπου του κατά την επιθεώρηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένα 

φορέα. 

Παρακολούθηση της λειτουργίας του Σ∆Ε 

Ενημέρωση του κοινού περί της πιστοποίησης και της γενικότερης 

χρησιμότητας στην λειτουργία του δημαρχιακού μεγάρου. 

 

Σύμφωνο Δημάρχων ΝΑΙ 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προσχώρησε στην κοινότητα του Συμφώνου των 

Δημάρχων το Φεβρουάριο 

του 2015, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Δήμος δεσμεύεται να 

υλοποιήσει τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, μειώνοντας τις 

εκπομπές του διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) στην περιοχή του, τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της 

βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να 

υποβάλλει Σχέδιο Δράσης για 

την Αειφόρο Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης απογραφής εκπομπών 

αναφοράς, όπου θα εκτίθεται 

αναλυτικά ο τρόπος επίτευξης των στόχων και να παρακολουθεί τακτικά 

την πρόοδό του. 

H ενεργειακή πολιτική του Δήμου προσδιορίζεται μέχρι το 2020, με την 

υλοποίηση του ΣΔΑΕ, μέσα 

από συγκεκριμένα μέτρα - δράσεις, για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου, εμπλέκοντας παράλληλα 

τους πολίτες και όλους τους παράγοντες της τοπικής κοινωνίας 

            

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

  ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 

Διαδικτυακή Πύλη  ΝΑΙ 

http://

www.m

etamorf

ossi.gr/    

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του 
 ΝΑΙ  Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για τους εγγεγραμένους χρήστες 
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Πολίτη 

Τοπικό δίκτυο (lan)  ΝΑΙ 

  

  

 Υπάρχει εγκατεστημένο Τοπικό Δίκτυο Lan στους χώρους των δημοτικών 

Κτηρών 

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)  ΝΑΙ 

 Έχουν υλοποιηθεί τα προγράμματα: 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2008 

WiFi HotSpot 2009 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ACTIVEAGE 

            

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. KEΔΕ 

2. ΠΕΔΑ 

3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

6. ΟΑΕΔ 

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

8. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

9. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 

11. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 

12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

14. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

15. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

16. ΣΥΝ.ΠΑ 

17. ΣΒΑΠ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 

- Έλλειψη καταρτισµένου 

και εξειδικευµένου 

προσωπικού  

- Έλλειψη προγραµµάτων 

µέτρησης της ποιότητας, 

της αποτελεσµατικότητας 

και της απόδοσης των 

υπηρεσιών  

- Ανάγκη µείωσης 

γραφειοκρατίας  

- Έλλειψη σύγχρονου 

προγράµµατος διαχείριση 

προσωπικού  

- Ανάγκη αναδιοργάνωση 

των υπηρεσιών του ∆ήµου 

και των Ν.Π.∆.∆.  

- Πολύπλοκη νοµοθεσία και 

µη επαρκής ενηµέρωση 

σχετικά µε τις αλλαγές των 

διατάξεων 

-  

-  
- Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών & 
βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών 

του ∆ήµου.  
- Ικανότητα εξυπηρέτησης του πολίτη και 

άµεση προώθηση των αιτηµάτων του  
- Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και 

άµεση εξυπηρέτηση µέσω τηλεφωνικής 
γραµµής  

- Ανάπτυξη διαδικτυακού ιστοχώρου  
- Βελτίωση συνεργασίας υπηρεσιών δήµου 

και νοµικών προσώπων και επιχειρήσεών 
του  

- Αξιοποίηση Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος και Ετήσιου 

Προγράµµατος δράσης ως εργαλεία 
οργάνωσης και ανάπτυξης  

- Εφαρµογή της διοίκησης µέσω στόχων και 
µέτρηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας  
- Ο δυναµικός ρόλος της ∆ιεύθυνσης 

Κοινωνικής Υπηρεσίας στην τοπική 
κοινωνία  

- Πιστοποίηση οργανωτικών µονάδων ως 
προς τη διαχειριστική επάρκεια των 

δικαιούχων  
- Εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας,  

- Αξιοποίηση διαθρωτικών αλλαγών της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

 
- Έλλειψη έµπειρου και 

εξειδικευµένου και κυρίως 
µόνιµου στελεχιακού 
δυναµικού σε 
συγκεκριµένες υπηρεσίες  

- Απουσία σχεδιασµού 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του 
προσωπικού, ανάλογα µε 
τις αρµοδιότητες που 
καλούνται να προσφέρουν  

- Ανάγκη ανανέωσης 
εξοπλισµού και υποδοµών 
γραφείου  

- Ανάγκη εφαρµογής 
πολιτικής δια βίου 
εκπαίδευσης  

- Ανάγκη πρόσληψης 
ειδικού προσωπικού για 
την υγιεινή και ασφάλεια 
εργασίας (τεχνικός 
ασφαλείας)  

- Αυξηµένες ανάγκες 
στελέχωσης των κοινωνικών 
δοµών  

 

-  
- Στελέχωση σε έµπειρο και ικανό 

προσωπικό µέσω κινητικότητας και 
µετατάξεων  

- Συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης 
στελεχών και εφαρµογή πολιτικής δια 

βίου εκπαίδευσης  
- Συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης 

αιρετών  
- Η εφαρµογή του νέου πειθαρχικού 

κώδικα για πιο αξιοκρατική δηµόσια 
διοίκηση  

- Η ύπαρξη ικανού και έµπειρου 
στελεχιακού δυναµικού σε συγκεκριµένες 

ειδικότητες  
- Βελτίωση µηχανογράφησης όλων των 

υπηρεσιών  
- Εκπαίδευση και εξειδίκευση µέσω της 

Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
- Θέσπιση κινήτρων για την αύξηση της 

παραγωγικότητας του ανθρώπινου 
δυναµικού  

- Μετατάξεις υπαλλήλων στο ∆ήµο από 
άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή 

οργανισµούς που συγχωνεύονται ή 
καταργούνται  

- Αξιοποίηση πόρων για την αναβάθµιση 
υλικοτεχνικής υποδοµής  

-  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 

-  
 

- Η έλλειψη δυνατότητας 
διάθεσης κονδυλίων για 

την εκπαίδευση του 
προσωπικού  

 
- Έλλειψη δυνατότητας 

διάθεσης κονδυλίων για 
την ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση του πολίτη  

 

- Εκπαίδευση και αξιοποίηση του 
υπάρχοντος προσωπικού για πιο ενεργή 

συµµετοχή στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση  

- Αξιοποίηση ψηφιακού εκσυγχρονισµού  

- Αξιοποίηση εργαλείων των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη 
- Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για 

ανάπτυξη νέων προηγµένων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών περισσότερο φιλικών προς τον 

χρήστη  
- Αξιοποίηση πόρων για την εκπαίδευση του 

προσωπικού που υποστηρίζει τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τον 

διαδικτυακό τόπο (site) του ∆ήµου  
 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ 
Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 
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ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

- Ανάγκη ανανέωση στόλου 
καινούριων οχηµάτων και 

µηχανηµάτων  
- Ανάγκη απόκτησης 
οχηµάτων και εξοπλισµού 
για την εκτέλεση και τη 

συντήρηση έργων πρασίνου  

 
- Ανάγκη ενίσχυσης-

αναβάθµισης 
υλικοτεχνικής υποδοµής  

- Έλλειψη αποθηκών υλικών  
- Έλλειψη χώρων 

αποδυτηρίων 
εργατοτεχνικού 

προσωπικού  
  

 
- Αναβάθµιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου 

- Αγορά έκτασης για απορριµµατοφόρα και 
φορτηγά 

- Νέο Νεκροταφείο και Αποτεφρωτήριο 
- Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, 
αναβάθµιση, συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη υπαρχουσών 
µηχανογραφικών εφαρµογών και 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη.  
- Αξιοποίηση πόρων για τη συντήρηση των 

υφιστάµενων κτιρίων  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προβλήματα/Ανάγκες/ Περιορισμοί Δυνατότητες/ Ευκαιρίες 

- Εξάρτηση του ∆ήµου από 
τις επιχορηγήσεις για 

λειτουργικές δαπάνες και 
επενδύσεις  

- Αδυναµία είσπραξης 
βεβαιωθέντων παλαιοτέρων 

οικονοµικών ετών  
- Η εφαρµογή πολιτικής 

µείωσης λειτουργικών 
δαπανών κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και 
υποδοµών  

- Η αδυναµία λειτουργία 
µηχανογραφηµένης 

αποθήκης και 
κοστολόγησης των 

υπηρεσιών  
- Γραφειοκρατικές και 

υψηλού κόστους 
διαδικασίες προµήθειας 

των υλικών και υπηρεσιών  

-  

 
- Λειτουργία οργανωµένης 

µηχανογραφηµένης αποθήκης υλικών και  
κοστολόγηση των υπηρεσιών  

- Συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
για την αξιοποίηση ευκαιριών στον 

αθλητισµό ,τον πολιτισµό και την τοπική 
ανάπτυξη  

- Πρωτοβουλίες ένταξης σηµαντικών έργων 
σε προγράµµατα χρηµατοδότησης του 

ΕΣΠΑ  
- Αξιοποίηση της στοχοθεσίας ως εργαλείου 

οικονοµικού προγραµµατισµού  
- Ενίσχυση των οικονοµικών πόρων µέσω 

της εξασφάλισης χορηγικών 
προγραµµάτων και δωρεών  

- Ένταξη του σχεδίου ανάπτυξής των 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου σε έναν 

ευρύτερο κεντρικό σχεδιασµό (εθνικό, 
περιφερειακό ) για εξεύρεση πόρων.  

-  
  

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως 

δημόσιου οργανισμού και ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού 

διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών ,σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπούς τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. 
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Οργάνωση δομή και συστήματα λειτουργίας  

• Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς  

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου  

• Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και ορθολογικός καταμερισμός του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με το 

αντικείμενο της κάθε υπηρεσίας  

• Εφαρμογή διαδικασιών για την μείωση της εσωτερικής γραφειοκρατίας, βελτίωση συνεργασίας και 

συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων  

• Εφαρμογή διαδικασιών οργάνωσης, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας 

του δήμου  

• Διεύρυνση των συνεργασιών με Δήμους, Φορείς, Δημόσια Διοίκηση  

• Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και ενίσχυση του θεσμού της συμμετοχής στις διαδικασίες 

διαβούλευσης 

• Προσανατολισμός στη διοίκηση ποιότητας μέσω καθορισμού στόχων και μέτρηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας  
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1.2 Κεφάλαιο 1.2 Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου 

 

1.2.1 Όραμα και αρχές του Δήμου 

 

Αποστολή του Δήμου είναι η  διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων ,με την εφαρμογή 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης , πολιτικών κοινωνικής μέριμνας και παρεμβάσεων για την 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών και των δράσεων προς όφελος των πολιτών με διαφάνεια 

και χρηστή διοίκηση .  

Το όραμα προσδιορίζεται στην εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ορθολογικής 

διαχείρισης του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου 

και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης με την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων, 

μεριμνώντας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.  

Ο Δήμος Μεταμορφώσεως έχει ως αποστολή του να υπηρετεί με αξιόπιστο και φιλικό τρόπο τους πολίτες, 

με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, άμεσα και σύντομα, με εντιμότητα, με όρους απόλυτης 

διαφάνειας και σεβασμού των νομικών προϋποθέσεων, εισάγοντας παράλληλα νέες πρωτοποριακές 

υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τον ίδιο το δήμο, όσο και για τους πολίτες, 

χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Βασικό όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι η διττή ανάπτυξη του Δήμου τόσο ως Αστική Περιοχή αλλά και 

ως Οικονομική Ζώνη. Η αλληλοτροφοδοσία που θα επικρατήσει από αυτή τη διπλή λειτουργία θα φέρει 

την επιθυμητή ανάπτυξη και τα θετικά σημεία από τη κάθε δραστηριότητα, αξιοποιώντας το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της περιοχής του Δήμου από την ύπαρξη Βιομηχανικού – Βιοτεχνικού Πάρκου, καθώς και τη 

γεωγραφική του θέση. 

Το ιδιαίτερο μείγμα που έχει  ο Δήμος της Μεταμόρφωσης θα πρέπει να ενισχυθεί και να αποτελέσει πόλο 

έλξης τόσο για νέους κατοίκους όσο και για νέες επιχειρήσεις.  

Ο διπλός στόχος που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή θα υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις οι 

οποίες αναφέρονται στη συνέχεια και εντοπίζονται στους παρακάτω άξονες:  

 

Άξονας 1ος : Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Άξονας 2ος : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Άξονας 3ος : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Άξονας 4ος :  Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 
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1.2.2 Στρατηγική του Δήμου 

 

Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην 

εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός  του.  

Η διαμόρφωση της στρατηγικής σημαίνει : 

1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος και 

2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την 

επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.  

Η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων, με 

αντικείμενο: 

α. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

β. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου 

γ. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών 

και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του)  

δ. τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. 

 

1.2.2.1 Άξονας 1ος  «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 

- Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση βασικών υποδομών (π.χ. πεζοδρόμια, δίκτυο 

όμβριων , αντιπλημμυρική προστασία, διανοίξεις νέων δρόμων) 

 

Διανοίξεις Νέων Δρόμων 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διάνοιξη των δρόμων οι οποίοι έχουν εγκριθεί κατά τα παρελθόντα 

έτη αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Κάποιοι από τους προς διάνοιξη ή βελτίωση 

δρόμους/κόμβους βρίσκονται στην αποκλειστική διαχείριση του Δήμου ενώ κάποιοι είναι διαδημοτικοί 

και θα χρειαστεί η από κοινού εύρεση λύσης με τους όμορους Δήμους.  

Το συνολικό οδικό δίκτυο του Δήμου ανέρχεται σε 72 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 4,5 χιλιόμετρα είναι 

αδιάνοικτα. Οι νέοι δρόμοι ο οποίοι θα διανοιχθούν θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Δημοτών και 

θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δράση της περιοχής συμβάλλοντας στο διττό ρόλο του Δήμου τον 

οποίο θέλει να ενισχύσει η Δημοτική Αρχή.  

Πέραν των διανοίξεων, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι διαπλάτυνση υπαρχόντων δρόμων ώστε να 

επιτυγχάνεται η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων.  

Ενδεικτικοί δρόμοι στους οποίους αναμένεται να γίνει παρεμβάσεις είναι:  
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• Αδρειανίου  

• Παπαδιαμάντη  

• Πευκών (Πρόβλεψη για πλάτος δρόμου 14 μέτρων) 

• Δερβενίου 

• Αναγεννήσεως (Διαδημοτικός Δρόμος – Κυκλικός Κόμβος) 

• Κόμβος Μπιζανίου 

• Γέφυρα Χουβαρδά 

Ανάπτυξη Οικοδομικών Τετραγώνων 106 - 107 

Ένας από τους στόχους της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάπτυξη των Οικοδομικών Τετραγώνων με αριθμό 

106 και 107. Η διαμόρφωση των οικοδομικών τετραγώνων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες 

οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στους Δημότες αλλά και με προοπτική την ορθολογικότερη ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων όλων των μερών.  

Η αξιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας συνολικής συμφωνίας ύστερα από μια ολοκληρωμένη 

διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ομάδες πολιτών. 

Λόφος Δηλαβέρη 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής αποτελεί επίσης η παραχώρηση σε κοινή χρήση του Λόφου. Η αναβάθμιση 

του θα έχει θετικό αντίκτυπο στη διαβίωση των δημοτών συνδυαζόμενο με την αξιοποίηση του οικοπέδου 

Κοτσαλίδη.   

Δίκτυο Ακαθάρτων 

Το δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή ανάπτυξης του Δήμου βρίσκεται σε στάδιο προς ολοκλήρωση. Ήδη το 

95% του δικτύου έχει ολοκληρωθεί ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η επίτευξη κάλυψης σε βαθμό 

100% στο άμεσο μέλλον.  

Παράλληλα όμως πέραν της ολοκλήρωσης του Δικτύου, στόχος είναι η συντήρηση του κατά τις 

προδιαγραφές αλλά και η άμεση ανταπόκριση και επίλυση των απροβλέπτων τα οποία παρουσιάζονται. Η 

σωστή συντήρηση του δικτύου θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία του και την 

μακροβιότερη χρήση του.  

 

Δίκτυο Ομβρίων Υδάτων 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αποδοτικότερη λειτουργία του Δικτύου Ομβρίων Υδάτων, η οποία θα 

επιτευχθεί μέσω του σωστού καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής στα σημεία όπου απαιτείται.  

Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση και κατάλληλη απομάκρυνση όλων των φθαρμένων και ελαττωματικών 

υλικών, προμήθεια απαιτούμενων υλικών , εργασίες επισκευής και επανατοποθέτησης των σχαρών των 

φρεατίων καθώς και η επισκευή (αντικατάσταση) τμημάτων των αγωγών που παρουσιάζουν βλάβη.  

Η σωστή συντήρηση του δικτύου ομβρίων θα επιφέρει αποδοτικότερη λειτουργία του, ώστε να 

περιοριστούν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από έντονες βροχοπτώσεις. Τα προβλήματα θα 
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περιοριστούν και θα αναβαθμιστεί τόσο η ποιότητα ζωής των δημοτών αλλά επιπλέον  θα βελτιωθούν οι 

έμμεσες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους.   

 

- Πρωτοβουλίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού 

προγραμματισμού. 

Συμψηφισμός Παραγόμενης Ενέργειας 

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει η δημοτική αρχή είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Ως ένας πυλώνας 

για την επίτευξη του περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου είναι η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικά κτήρια και η εκμετάλλευση 

του προγράμματος αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστό 

με τον όρο net-metering). Μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου στόχου θα επιτευχθεί ταυτόχρονα και 

ο περιορισμός δαπανών για ηλεκτρισμό.  

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης   

Στόχος του Δήμου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης κατά το Ελληνικό 

πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 500001 :2011, σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ , 

συμμετέχοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και το 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

Πρωταρχικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής του Δήμου , αποτελούν η συνεχής βελτίωση της 

ενεργειακής επίδοσης μέσω της μείωσης της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης  στα κτίρια / υποδομές 

του Δήμου , στον οδοφωτισμό και τα δημοτικά οχήματα και η αύξηση της συνεισφοράς των  Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση τόσο στο δημόσιο όσο και  στον ιδιωτικό 

τομέα με παράλληλη διασφάλιση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας.  

Σύμφωνο των Δημάρχων – Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 

To 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το Σύμφωνο των Δημάρχων ως μία από τις βασικές δράσεις 

της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να 

προωθήσει και να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή 

πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.  

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προσχώρησε στην κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων το 2015, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος δεσμεύεται  να υλοποιήσει  τους στόχους 

που έθεσε η ΕΕ για το 2020 μειώνοντας τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα  CO2 στην περιοχή του , 

τουλάχιστον κατά 20% , μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να υποβάλλει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια , 

συμπεριλαμβανομένης απογραφής εκπομπών αναφοράς όπου θα εκτίθεται αναλυτικά ο τρόπος επίτευξης 

των στόχων και να παρακολουθεί τακτικά την πρόοδό του. 

Με την υλοποίηση του ΣΔΑΕ προσδιορίζεται η ενεργειακή πολιτική του Δήμου μέχρι το 2020 , μέσα από 

συγκεκριμένα μέτρα- δράσεις, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου , εμπλέκοντας παράλληλα τους 

πολίτες και όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας . 

 

Αντικατάσταση Οδοφωτισμού και εφαρμογή τηλεδιαχείρισης  



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
67 

 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού παλιάς 

τεχνολογίας με νέους λαμπτήρες τύπου Led. Οι kWh που καταναλώνονται στη παρούσα φάση για τον 

οδοφωτισμό αποτελούν μια σημαντική δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Δήμου έχοντας ταυτόχρονα 

αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

Μέσω της υλοποίησης του ανωτέρω στόχου θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός του δικτύου, πετυχαίνοντας 

μεγάλη οικονομία στη κατανάλωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Θα μειωθούν τα κόστη 

συντήρησης του δικτύου καθώς ο χρόνος ζωής των λαμπτήρων Led είναι πολλαπλάσιος των κοινών 

λαμπτήρων. Στόχευση θα υπάρξει επίσης και ως προς την επιλογή λαμπτήρων οι οποίοι θα έχουν εγγύηση 

καλής λειτουργίας και αποδοτικότητας για το προσδόκιμο ζωής τους.  

Εκτός του οικονομικού και του περιβαλλοντικού οφέλους από την εγκατάσταση νέων φωτιστικών θα 

υπάρξει και αναβάθμιση του ποιοτικού αποτελέσματος γεγονός το οποίο θα βελτιώσει την 

καθημερινότητα των δημοτών.  

Παράλληλα με την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων  

- Ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ψήφιση και εφαρμογή νέου Κανονισμού Καθαριότητας, 

περαιτέρω προώθηση της Ανακύκλωσης, αναζήτηση συμμαχιών και συνεργασιών με όμορους 

ΟΤΑ, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Καλλικράτη, για τη διαχείριση απορριμμάτων. 

Σχέδιο Διαδημοτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η υλοποίηση ενός Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων σε 

διαδημοτικό επίπεδο , με κατεύθυνση την έμφαση στην ανακύκλωση, τη διαλογή των σκουπιδιών στην 

πηγή και την εφαρμογή ενός πιο οικολογικού και οικονομικού μοντέλου διαχείρισης.  

Θα δρομολογηθούν οι εξής δραστηριότητες:  

πρόληψη και διαλογή στη πηγή με στόχο την εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με 

ορίζοντα μέχρι το έτος 2020, που κυρίως θα περιλαμβάνει : Ενίσχυση του Δικτύου των κάδων για την 

προδιαλογή, λειτουργία Πράσινου Σημείου (ανεύρεση χώρου, διαμόρφωση, αδειοδότηση), ορθολογικό 

σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών. 

Αναλυτικότερα μέσω του σχεδίου δράσης θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για να πραγματοποιηθούν:  

1)Μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μέριμνα για την 

έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.  

2) Μελέτη, σχεδιασμός και εισήγηση για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για 

τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών και της 

καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. 

 3) Μελέτη και εισήγηση για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους 

τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των 

παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).  

4) Συγκέντρωση, τήρηση και επεξεργασία στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας 

και διαμόρφωση και παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας.  

5) Διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή 

απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).  
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6) Μελέτη, σχεδίαση και εισήγηση για την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων 

συνεργείων και προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.  

7) Προσδιορισμός σημείων και μέριμνα για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων 

ανακύκλωσης.  

8) Παρακολούθηση για την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και 

εποπτεία της ποιότητας των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.  

 

- Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 

Αποδοτικότερη Χρήση των πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αποδοτικότερη χρήση των πόρων με σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 

Η επίτευξη της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων θα υλοποιηθεί μέσω της πρότασης  στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 14 « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  « Υποδομές Μεταφορών , 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών αποβλήτων. 

 

 

- Βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας στην πόλη 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες 

πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της 

αξιολόγησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους. 

 
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα αστικών 

συγκοινωνιών: 

• Εξασφάλιση προσβασιμότητας των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους 

• Βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας 

• Μείωση της ρύπανσης, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας 

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των μεταφορών ανθρώπων 

και εμπορευμάτων 

• Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 

 

Το ΣΒΑΚ φιλοδοξεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κινητικότητας της πόλης , με βάση την αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 

- Δημιουργία νέων ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά. 

Η προσπάθεια για ένα ανθρώπινο περιβάλλον, στα πλαίσια του αστικού ιστού, απευθύνεται, κυρίως, στον 

καθημερινό χώρο δράσης των δημοτών και αφορά τις προσπάθειες επίτευξης νέων ελεύθερων χώρων 

καθώς και χώρων πρασίνου, πέρα από την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων. Αφορά τη συνολική 
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προσπάθεια για τη διαμόρφωση μία ισορροπίας μεταξύ του αστικού τοπίου και την εξασφάλιση 

ελεύθερων χώρων οι οποίοι θα προέλθουν από διάφορες πηγές. Καταρχάς θα αναβαθμιστούν χώροι οι 

οποίοι χρήζουν καθαρισμού και συχνότερης συντήρησης. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν μελέτες ανάπλασης, 

με κύριο γνώμονα την διαμόρφωση πεζόδρομων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας αλλά και 

ποδηλατόδρομων, ώστε οι ελεύθεροι χώροι τους οποίους θα περικλείουν να αποτελέσουν τον πυρήνα της 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης του δήμου. Βασική επιδίωξη του δήμου είναι διαμόρφωση νέων πάρκων 

και πλατειών, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και απαλλοτριώσεις των κατάλληλων οικοπέδων 

με συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια. Στα όρια του δήμου υπάρχουν συγκεκριμένες βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν πλέον παρακμάσει και για το λόγο αυτό θα εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο 

«master plan» αξιοποίησης αυτών, είτε ελευθερώνοντας τις εκτάσεις τους από τα παλαιά και επικίνδυνα 

για τη δημόσια υγεία κτίρια, είτε αναβαθμίζοντάς τα σε χώρους κοινόχρηστης δράσης και πολιτισμού. 

Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του δημότη, με εσωτερική αποκέντρωση στα όρια του 

δήμου και η περιβαλλοντική «ανάσα» μέσα στον αστικό ιστό. 

 

- Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών. 

Στα όρια του δήμου λειτουργούν αρκετές παιδικές χαρές οι οποίες αποτελούν εστία αναψυχής για τις 

οικογένειες και τα μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα λειτουργούν οι κάτωθι : 

1. ΟΔΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ & ΚΟΡΑΗ 

2. ΟΔΟΣ ΖΕΑΣ & ΠΟΛΕΜΗ 

3. ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΣ 

4. ΟΔΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΛΟΦΟΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ 

5. ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 

6. ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ & ΚΟΤΤΟΥ 

7. ΟΔΟΣ ΨΙΤΤΑΛΕΙΑΣ & ΔΗΛΟΥ 
8. ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

9. ΟΔΟΣ Π. ΜΕΛΑ & ΓΛΗΝΟΥ 

10. ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 

11. ΟΔΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ & ΛΗΘΗΣ 

12. ΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 

13. ΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΜΑΚΑΡΙΟΥ 

 

Στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση αυτών, με χρήση οικολογικών και ασφαλών υλικών, στα πλαίσια 

των διεθνών προτύπων και η εξασφάλιση των υποδομών τους (φωτισμός, καθαριότητα, πρόσβαση ΑμΕΑ 

κ.α.). Γίνονται προσπάθειες αναζήτησης νέων χώρων σε σημεία συγκεκριμένα ώστε να αποτελέσουν 

τοπικούς πόλους αναψυχής στις γειτονιές ώστε ο δημότης να έχει πρόσβαση περπατώντας ή με χρήση 

ποδηλάτου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αποκέντρωση εντός των ορίων του δήμου, οι γειτονιές 

αποκτούν πνεύμονες ψυχαγωγίας και πρασίνου και δίνεται ιδιαίτερη βάση στις τοπικές κοινωνικές δομές.  

 

- Εκπόνηση προγράμματος νέων φυτεύσεων και συντήρησης του υφιστάμενου πρασίνου. 

Η αύξηση των χώρων πρασίνου αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα του Δήμου Μεταμόρφωσης. Καταρχάς 

θα αναβαθμιστούν και συντηρηθούν τα συστήματα ύδρευσης και θα εγκατασταθούν αντλητικά 

συστήματα νέας γενιάς, βέλτιστης ενεργειακής κλάσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Όπου είναι 
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εφικτό θα γίνει συλλογή των βρόχινων νερών, ώστε να εξοικονομηθούν υδάτινοι πόροι ενώ θα 

εγκατασταθούν έξυπνα μετρητικά συστήματα για αυτόματο προγραμματισμό, με δυνατότητα τηλεμετρίας 

από το προσωπικό του Δήμου. Ο εξοπλισμός φροντίδας πρασίνου θα ανανεωθεί, ενώ θα διοργανωθούν 

ημερίδες ενημέρωσης από τις προμηθεύτριες εταιρείες με σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού στον 

καινούριο εξοπλισμό. Στόχος είναι, εκτός της αύξησης των χώρων πρασίνου, η άρτια συντήρηση των 

υφιστάμενων ώστε να επιτευχθούν χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις και η βέλτιστη διαχείριση αυτών 

όλες τις εποχές του έτους. 

 

- Εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας των πράσινων χώρων της πόλης, με τη συνδρομή των 

εθελοντών συμπολιτών. 

Στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης θα δημιουργηθούν ομάδες πολιτών, 

σε εθελοντική βάση, η οποία θα εκτελεί ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα τα εξής : 

� Καθαρισμό εγκαταλελειμμένων χώρων πρασίνου 

� Φύτευση δενδρύλιων 

� Ανακύκλωση αποβλήτων  

Οι ομάδες αυτές θα χωριστούν ανά τομείς και, με την επίβλεψη της δημοτικής αρχής και εξειδικευμένων 

επιστημόνων, θα ενημερώνονται-εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος 

είναι η επιμόρφωση των πολιτών και ιδιαιτέρως των νέων ανθρώπων σε θέματα περιβαλλοντικά καθώς 

και σε διαδικασίες ανακύκλωσης καθώς, εκτός της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος θα υπάρξει 

μακροπρόθεσμα μείωση των αποβλήτων, με πολλαπλά πλεονεκτήματα στο ενεργειακό αποτύπωμα του 

Δήμου.  

 

- Κατασκευή Νέου Κοιμητηρίου 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η κατασκευή νέου κοιμητηρίου το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

Δήμου. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί αποσυμφόρηση στην περιοχή εγκατάστασης του υπάρχοντος 

κοιμητηρίου και θα δοθεί νέος αναπτυξιακός χαρακτήρας στην περιοχή εγκατάστασης του νέου.  

1.2.2.2 Άξονας 2ος  «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός» 

 

Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν: 

- Κέντρο Κοινότητας 

Το «Κέντρο Κοινότητας»  είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή 

συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

 Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την  

α) υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  
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β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην 

εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές και  

γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.   

Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και 

λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών 

κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.   

- Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης – Δημιουργικής Απασχόλησης 

To Kέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης στοχεύει στην 

πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση μαθησιακών και άλλων δυσκολιών. 

Θα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές, γνωστικές και συναισθηματικές 

δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, το κέντρο  θα απευθύνεται σε παιδιά που επιθυμούν να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση, 

την αντιληπτική τους ικανότητα, την κριτική τους σκέψη, να οργανώσουν τη μελέτη στο σπίτι, να 

καλυτερεύσουν την έκφρασή τους στο γραπτό λόγο ώστε να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους και να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα και πληρέστερα στις απαιτήσεις του σχολείου. 

Θα παρέχεται: 

• Συμβουλευτική γονέων 

• Εργοθεραπεία 

• Λογοθεραπεία 

• Ψυχολογική στήριξη 

Αντιμετώπιση της Φτώχειας 

 

Η αντιμετώπισης της φτώχιας θα πραγματοποιηθεί μέσω της σύστασης Εθνικού Δικτύου Κοινωνικής 

Παρέμβασης.  

 

Για την υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, η τοπική Αρχή συστρατεύεται με την 

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.). Στόχος του εγχειρήματος 

είναι να προσφέρει μια δέσμη ενεργειών υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα άτομα που ανήκουν 

στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω  της δημιουργίας ή και της συνέχισης λειτουργίας των ακόλουθων 4 

δομών: 

 

1) Κοινωνικό Φαρμακείο: φαρμακείο το οποίο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, 

υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.  
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2) Τράπεζα Χρόνου: δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται σε 

συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού 

συστήματος, καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.  

 

3) Γραφείο Διαμεσολάβησης: δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε 

ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους, καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

 

4) Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων: δομή προσωρινής ημερήσιας διαμονής αστέγων, με 

συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα, η οποία παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, καθώς και 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής. 

 

- Κέντρα Δια βίου Μάθησης 

Ο Δήμος συμμετέχει στην Πράξη « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» του Ε.Π.’’ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού , Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΄΄ 2014-2020, προκειμένου να υλοποιηθούν 

προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και 

εργαζόμενους , ανεξάρτητα από φύλλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής , θρησκεία , τόπο διαμονής 

, νέους , φοιτητές κ.λπ. με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η 

συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων , έχει ως κύριους 

στόχους:  

o Τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση, 

o Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, τη σύνδεση 

ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία , 

o Την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας , 

o Τη συμμετοχή στην  ‘’ κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας ΄΄  

o Την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης , εργασίας και κοινωνικής κατάστασης 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, 

o Την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλλων. 

 

 

- Μουσείο Οίνου  

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη του χαρακτήρα της περιοχής και της προϊστορίας που έχει 

πάνω στην οινοποιία. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί το παλαιότερο οινοποιείο το οποίο 

εντοπίζεται στον ελλαδικό χώρο και είναι το Κτήμα Κουτσουμπέλη.  

Αποτελείται από μια έκταση εμβαδού δέκα στρεμμάτων η οποία θα γίνει πόλος έλξης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. Θα υλοποιούνται δραστηριότητες μέσω των οποίων:  
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• Προβολή Μουσείο Οίνου 

• Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

• Διοργάνωση Εκθέσεων Οίνου  

• Διοργάνωση ημερίδων Γευσιγνωσίας 

• Υλοποίηση Διμερούς συνεργασίας με πόλεις του εξωτερικού που έχουν παράδοση στον οίνο.  

 

- Πολιτιστικό Κτήριο 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η λειτουργία σε νέο κτήριο των πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου. Το 

κτήριο εγκατάστασης των δραστηριοτήτων θα καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών και θα αποτελέσει μια 

κοιτίδα πολιτισμού στο Δήμο μας.  

- Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των αθλητικών χώρων του Δήμου θα δημιουργηθεί καινούριο γήπεδο 

ποδοσφαίρου για τις ανάγκες άθλησης των ποδοσφαιρικών σωματείων της πόλης. Θα βασιστεί στην 

εγκατάσταση χλοοτάπητα νέας γενιάς, ο οποίος είναι ασφαλής, δεν απαιτεί συντήρηση και δεν έχει 

ανάγκη από φροντίδα και άρδευση. Οι διαστάσεις του χλοοτάπητα θα είναι προδιαγραφών UEFA και θα 

δοθεί έμφαση στην κατασκευή μίας κερκίδας στο κέντρο του γηπέδου. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν 

αποδυτήρια αθλητών και γραφεία διοίκησης τα οποία θα αποτελούνται από δομικά υλικά νέας γενιάς,  

υψηλής θερμοχωρητικότητας και θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το σύστημα φωτισμού θα βασιστεί 

στην τεχνολογία LED η οποία έχει τα εξής πλεονεκτήματα : 

 

Επιπλέον, το σύστημα θέρμανσης των αποδυτηρίων καθώς και του Ζεστού Νερού Χρήσης θα βασιστεί στη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με λειτουργία ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλία θερμότητας. 

Με τον τρόπο αυτό η εγκατάσταση θα εκμεταλλεύεται την άφθονη και δωρεάν ηλιακή ενέργεια για 

θέρμανση του ΖΝΧ ενώ με την αντλία θερμότητας θα θερμαίνονται οι χώροι με το πιο οικονομικό τρόπο, 

με χρήση της θερμότητας του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα : 

• Εξασφαλίζουν μεγαλύτερη οικονομία σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης 

(εξοικονόμηση 60-74% σε σχέση με το πετρέλαιο και 50-60% σε σχέση με το φυσικό αέριο) 

• Είναι 100% αυτόνομα συστήματα (δεν χρειάζονται ορυκτά καύσιμα για να λειτουργήσουν) 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για θέρμανση το χειμώνα αλλά και για ψύξη το καλοκαίρι 

μέσω της ίδιας εγκατάστασης 

• Έχουν εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη εγκατάσταση (η εξωτερική μονάδα εγκαθίσταται ακόμη 

και σε μπαλκόνι, εξοικονομώντας χώρο και χωρίς να απαιτείται λεβητοστάσιο ή δεξαμενή 

καυσίμων) 

• Έχουν  υψηλή ενεργειακή απόδοση 

• Έχουν αθόρυβη λειτουργία 

• Έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης 
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• Είναι εξαιρετικά ασφαλείς στη χρήση τους, λόγω της απουσίας καύσης και αποθήκευσης κάποιας 

εύφλεκτης ύλης 

• Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αφού δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με καυσαέρια 

• Έχουν χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα – λόγω μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – 

που ανεβάζει την ενεργειακή κλάση μιας κατοικίας 

• Έχουν αποδοτική λειτουργία σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (από -10°C έως 

43°C) 

• Είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. 

 

Μία τέτοια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση θα δώσει ανάσα στα δεκάδες αθλητικά σωματεία που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου, θα ωθήσει τα νέα παιδιά στον αθλητισμό και θα λειτουργεί με 

σχεδόν ελάχιστα κόστη συντήρησης. 

 

- Εξασφάλιση βιωσιμότητας υπηρεσιών και προγραμμάτων στον αθλητισμό και πολιτισμό, με 

στόχο η συνέχιση της λειτουργίας τους να γίνεται χωρίς να απαιτείται στήριξη από το Δήμο. 

 

Ο Δήμος, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όριά του, θα 

προωθήσει συνεργασίες και χορηγίες με στόχο την κάλυψη λειτουργικών εξόδων βασικών αθλητικών  και 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει αναβάθμιση του παλαιωμένου και ενεργοβόρου 

συστήματος φωτισμού των γηπέδων και κτιρίων με χρήση τεχνολογίας LED, με αποπληρωμή μακροχρόνια 

και  βάσει της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται (Πρόγραμμα “Pay as you Save”). Στόχος είναι να στηριχτεί 

η ιδιωτική πρωτοβουλία, υπό την επίβλεψη της δημοτικής αρχής, ώστε να γίνει ορθή εκμετάλλευση των 

αθλητικών και πολιτιστικών δημοτικών δομών. Τέλος θα διοργανώνονται φεστιβάλ θεατρικών και 

μουσικών δρώμενων με δωρεάν παραχώρηση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων με υποχρέωση την 

παροχή πρόσβασης σε οικονομικά ασθενείς δημότες και ΑμΕΑ. 

- Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής του δημοτικού κολυμβητηρίου και ενοποίηση σημαντικών 

χώρων άθλησης και αναψυχής. 

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπλαση ανοιχτού δημόσιου χώρου σε αστικό περιβάλλον , με τρόπο που να 

προσφέρει ένα χώρο περιπάτου, αναψυχής και αθλητικών-πολιτιστικών  δραστηριοτήτων σε μία 

κοινωνικά και δημογραφικά ευαίσθητη περιοχή κατοικίας, να συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος 

στην ευρύτερη περιοχή λόγω των εκπομπών ρύπων και της ηχητικής όχλησης από την πρωτεύουσα αστική 

αρτηρία Λ.Τατοϊου και τέλος να δημιουργήσει ένα δίκτυο διαδρόμων κίνησης πεζών και ποδηλάτων , 

προκειμένου να επιτευχθεί μία διαδρομή για τους κατοίκους της περιοχής , αλλά και η ενοποίηση 

αξιόλογων σημείων αθλητικών, πολιτιστικών  δραστηριοτήτων και πρασίνου του Δήμου. 

Η παρέμβαση περιλαμβάνει : 

• Διαμόρφωση ιδιόκτητου οικοπέδου στο Ο.Τ. 296 , πλησίον του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του 

Συνεδριακού Κέντρου , με στόχο την ανάπλαση και ασφαλή προσβασιμότητα των κατοίκων σε 

σημαντικού χώρους άθλησης και αναψυχής . 
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• Διαμόρφωση της οδούς Σωκράτους με διαδρόμους ήπιας κινητικότητας (πεζόδρομους, 

ποδηλατοδρόμους) και τη δημιουργία γραμμικού πάρκου  φύτευσης ,λαμβάνοντας υπόψη τη 

χάραξή της παράλληλα προς την πρωτεύουσα αστική αρτηρία Λ. Τατοίου ,τα σημαντικά 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ( μήκος  860μ, πλάτος γύρω στα 20-22μ )και τη θέση της επί 

διευθετημένου ρέματος. Στο άμεσο μέλλον , η οδός Σωκράτους μπορεί να αποκτήσει αφενός 

σύνδεση με τις εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής στο λόφο του Δηλαβέρη, αφετέρου την 

εκβολή της  στο φυτεμένο πλατώ της Αττικής οδού , όπου  ήδη λειτουργούν  χώροι ήπιας άθλησης 

και αναψυχής . 

• Μεταφορά του  Δημοτικού Κοιμητηρίου σε άλλη θέση του Δήμου, προκειμένου να δημιουργηθεί  

ένα πάρκο δραστηριοτήτων που θα συλλειτουργεί με το λόφο Δηλαβέρη , ως ένας , σημαντικών 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών ,πράσινος πόλος έλξης των κατοίκων της περιοχής . 

• Παράλληλη ανάπτυξη ενός συστήματος από ασφαλείς και καλά σκιασμένους διαδρόμους κίνησης 

πεζών και ποδηλάτων , που θα συνδέει μεταξύ τους  σημαντικούς χώρους πρασίνου , άθλησης και 

αναψυχής .  

 

1.2.2.3 Άξονας 3ος   «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

 

- Προσέλκυση Επενδύσεων 

Στόχος του Δήμου όπως έχει αναλυθεί και στο όραμα, είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων στο όρια του. 

Ένα μέτρο προς αυτή τη κατεύθυνση είναι η συμμετοχή του Δήμου, ως Δήμου –  Εταίρου , στην κοινή 

αναπτυξιακή προσπάθεια που εκφράζεται μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας(ΠΕ)του Βόρειου Τομέα(ΒΤ) Αθηνών , με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (ΟΧΕ). Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)  στην  ΠΕ του Β.Τ Αθηνών θα 
στηριχθεί τόσο στην εξωγενή ανάπτυξη, που προωθείται μέσω της προσέλκυσης νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων με έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες , όσο και στην ενδογενή ανάπτυξη, 

μέσω της ανάδειξης , κινητοποίησης και μόχλευσης των ενδογενών δυναμικών τοπικών πλεονεκτημάτων. 

 

- Ενίσχυση Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας 

Υποστήριξη νέων επιστημόνων και ανέργων πάνω στην:  

θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

• Επαγγελματική  Συμβουλευτική  

• Επαγγελματική  Κατάρτιση  

• Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις 

• Επιμόρφωση  

• Πιστοποίηση Προσόντων  και Δεξιοτήτων  

 

- Σύνδεση Επιχειρήσεων  - Ανέργων  
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Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να 

αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες 

ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας 

- Γραφείο Διασύνδεσης  

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αποδοτικότερη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης 

Η λειτουργία του γραφείου θα έχει διπλό στόχο:  

• Για τους ανέργους του Δήμου, να μετατραπεί στον «πλοηγό» καθοδήγησης και στήριξης της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

• Για τις επιχειρήσεις, να βοηθήσει στην υποστήριξη των υπαρκτών αναγκών τους σε ανθρώπινο 

δυναμικό, μέσω της αποτύπωσης και καταγραφής της προσφοράς εργασίας 

 

- Εταιρική Ευθύνη 

Ενίσχυση του γραφείου εταιρικής ευθύνης του Δήμου με σκοπό την:  

• Ανάδειξη του Δήμου ως ενεργού και άμεσα διαθέσιμου στις ανάγκες του πολίτη και των 

επιχειρήσεων 

• Ενδυνάμωση του ρόλου του Δήμου στην υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση 

της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. 

• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Δήμο Μεταμόρφωσης  

• Διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας  και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων & του Δήμου 

Μεταμόρφωσης  

• Σταθερή συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο Μεταμόρφωσης και στις τοπικές επιχειρήσεις, με 

θεσμικό οργανικό τρόπο 

• Εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο από την πλευρά των επιχειρήσεων 

• Ανάπτυξη του εθελοντισμού στις τοπικές δραστηριότητες 

• Αναβάθμιση και προβολή της εικόνας του Δήμου ως Σύγχρονου Δήμου που ενθαρρύνει και 

υποβοηθάει την οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των δημοτών και της κοινωνίας 

• Ενίσχυση των δεσμών Δημότη-Δήμου-Επιχειρήσεων 

• Δομή που παραμένει στο Δήμο για αξιοποίηση αλλά και παράδειγμα προς μίμηση, (Καλή πρακτική 

προς μίμηση), με προοπτική μετεξέλιξης και βελτίωσης 

• Τοπική αλλά και Πανελλαδική Ενημέρωση των δραστηριοτήτων και των έργων του Δήμου για μια 

καλύτερη πόλη 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
77 

 

- Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας το οποίο θα 

παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων στη ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ ( 

ακίνητα, προσβασιμότητα, ανταγωνισμός κ.α.)  Επίσης , Θα παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  στις 

επιχειρήσεις  με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

χρηματοδότησης ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών, με μείωση των λειτουργικών τους εξόδων , τη δραστηριοποίησή 

τους σε νέους καινοτόμους τομείς και την προσαρμογή τους σε νέα πρότυπα Παράλληλα  φιλοδοξεί να 

δικτυώσει  τις επιχειρήσεις  της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής  περιοχής του, παρέχοντας ευκαιρίες για 

συνεργασίες και συνέργιες, ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και καλών πρακτικών, προωθώντας παράλληλα 

τις αρχές της βιομηχανικής οικολογίας , μέσω της ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής προτύπων ΄΄ 

Βιομηχανικής Συμβίωσης΄΄.  Οι φορείς που θα συμμετέχουν (ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί),  θα έχουν 

πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο , που θα 

τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε 

μεγάλες επιχειρήσεις που καινοτομούν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ΄επέκταση 

δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

 Όραμα του Δήμου  είναι να αποτελέσει κοιτίδα συστηματικής προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, 

συμβάλλοντας στην υποστήριξη της τοπικής  επιχειρηματικότητας . 

Ταυτόχρονα θα λειτουργεί Γραφείο πληροφόρησης και προώθησης στην  απασχόληση που σκοπό θα έχει 

την ενημέρωση  των ανέργων που είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου , για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Θα παρέχεται επίσης 

και συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη και ενίσχυση επαγγελματικών και προσωπικών 

δεξιοτήτων.  

 

1.2.2.4 Άξονας 4ος   «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» 

 

- Αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμός διαδικασιών για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα 

του Καλλικράτη με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. 

Το νέο πρόγραμμα Καλλικράτης σύμφωνα με το οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική δομή των Δήμων 

έχει επιφέρει αλλαγές στην εσωτερική οργάνωση και στη υλοποίηση των διαδικασιών για την εύρυθμη 

λειτουργία τους. Η προσαρμογή έχει γίνει όσο πιο ηπιότερα και με τον αποδοτικότερο τρόπο εντός του 

χρονικού πλαισίου το οποίο δόθηκε. Στη παρούσα φάση, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η άρτια 

λειτουργία του Δήμου σύμφωνα με την εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί.  

Σκοπός είναι η εκπόνηση δράσεων και η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με στόχο την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων και των δομών των διοικητικών υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση του Δημότη.  

- Περαιτέρω εξορθολογισμός δαπανών Δήμου  

Από την ανάληψη της Διαχείρισης του Δήμου και την παραλαβή της διαχείρισης έχει γίνει μια σημαντική 

προσπάθεια για τον εξορθολογισμό των Δαπανών του Δήμου με Κατεύθυνση προς την κάλυψη των 

αναγκών των Δημοτών.  

Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται να υλοποιηθούν εντός της νέα διαχειριστικής περιόδου προς την 

ίδια κατεύθυνση. Τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί από τον νέο οικονομικό χάρτη ο οποίος 
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έχει επικρατήσει εντός του ελλαδικού χώρου έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μη αποδοτικών 

εξόδων των Δήμων.  

H αποτελεσματική χρήση των Δαπανών θα εξομαλύνει τον περιορισμό των εσόδων του από τις πηγές 

χρηματοδότησης οι οποίες δεν υπάρχουν συγκριτικά με περασμένες δεκαετίες.  

- Αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου. 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η Αποκατάσταση της Οικονομικής Λειτουργίας και η αναδιάρθρωση των 

υποχρεώσεων της. Θα γίνει προσπάθεια να μειωθούν οι δημοσιονομικές αλλαγές οι οποίες 

πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα.  

Αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και ειδικότερα της ρευστότητας και των 

διαθεσίμων του ταμείου του Δήμου.  

- Αναλυτική κοστολόγηση λειτουργιών και προσαρμογή στην τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία. 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αναλυτική κοστολόγηση όλων των λειτουργιών του Δήμου. Η ακριβής 

κοστολόγηση  τους θα επιφέρει την προσαρμογή στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία η οποία έχει 

επιφέρει μείωση του ύψους των Δαπανών. Για να μην μειωθούν όμως οι παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Δήμου και να λειτουργούν απρόσκοπτα όλες οι υπηρεσίες του θα χρειαστεί να δρομολογηθεί η 

αναλυτικότερη κοστολόγηση τους.  

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι στόχος της Δημοτικής Αρχής η μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αλλά η κατ’ ελάχιστον διατήρηση της υπάρχουσας με παράλληλη μείωση του κόστους 

παροχής τους.  

- Ενίσχυση μηχανισμών είσπραξης παρελθόντων απαιτήσεων. 

Στα πλαίσια της οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης, η νομοθεσία παρέχει στους ΟΤΑ εγγυήσεις 

για την εξασφάλιση είσπραξης των ιδίων εσόδων τους. Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας η 

οποία έχει επιφέρει μειώσεις στα έσοδα δημοτών, επιχειρήσεων κτλ. έχουν εμφανίσει ασυνεπείς και 

δύστροπους οφειλέτες.  

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η εφαρμογή μέτρων άμεσων και έμμεσων με σκοπό την καταβολή των 

χρεών προς τα ταμεία του Δήμου. Θα μεριμνήσει για την εντατικοποίηση επιβολής των προβλεπόμενων 

μέτρων είσπραξης και ταυτόχρονα θα υποβοηθήσει τους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες. 

Η συστημική επιδίωξη είσπραξης θα συμβάλλει στην οικονομική αυτονομία του Δήμου ώστε αν 

επιτυγχάνεται η υγιής λειτουργία του 

- Νέο Διοικητικό Κτήριο 

Μεσοπρόθεσμος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η κατασκευή ενός νέου Διοικητικού Κτηρίου το οποίο 

θα καλύπτει το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.  

Η ανάγκη αυτή έχει δημιουργηθεί καθώς το υπάρχον κτήριο δεν μπορεί να στεγάσει όλες τις ανάγκες των 

διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. Για την εκπλήρωση των αναγκών στη παρούσα φάση έχει μισθωθεί 

όμορο κτήριο.   

Συνεπώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της αγοράς ενός χώρου στον οποίο μελλοντικά θα ανεγερθεί ένα 

νέο κτήριο το οποίο θα στεγάζει τις διοικητικές ανάγκες του Δήμου.  
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Επιπρόσθετα υπάρχει στη παρούσα θέση εγκατάστασης του Διοικητικού κτηρίου πρόβλημα με τις θέσεις 

στάθμευσης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών. Στο νέο διοικητικό κτήριο θα 

προβλεφθεί η κατασκευή υπόγειων θέσεων στάθμευσης ώστε να μη δημιουργηθεί αντίστοιχο πρόβλημα. 

Συνεπώς θα πραγματοποιηθεί αποσυμφόρηση στο πρόβλημα στάθμευσης στη παρούσα θέση.  

 

- Διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) για 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τόσο για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη, όσο και για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και 

την ενίσχυση της διαφάνειας. 

Στόχος του Δήμου είναι αύξηση του βαθμού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάτι το οποίο αποτελεί ένα 

δύσκολο εγχείρημα καθώς οι δύο βασικοί πόλοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η τεχνολογία και ο 

πολίτης – χρήστης των υπηρεσιών, μεταβάλλονται εκθετικά στη πορεία του χρόνου. Η κινητή επικοινωνία, 

το υπολογιστικό νέφος, τα κοινωνικά δίκτυα μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο χρήσης και πρόσληψης 

των ΤΠΕ και μετατρέπουν άρδην την ψηφιακή συμπεριφορά και τις προσδοκίες των πολιτών. Οι 

προκλήσεις είναι σύνθετες και απαιτούν δημιουργικές λύσεις και συναινετικό προσανατολισμό.  

- Ενίσχυση Τεχνικής Υπηρεσίας 

Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η ενίσχυση της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου, ο ρόλος της οποίας είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός για την εκπόνηση του οράματος και των επιμέρους στόχων της Δημοτικής Αρχής. 
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1.2.1. Άξονες, Μέτρα & Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

Κατά τα προηγούμενα βήματα διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου. Στο κεφάλαιο του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για την επόμενη 

πενταετία.  

Σκοπός του παρόντος βήματος είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε 

δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα.  

Στο βήμα αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους 

το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το κείμενο με τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες 

διαβούλευσης, τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή 

τοπικών κοινοτήτων προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. 
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ΜΕΤΡΟ 1.1: 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και 

ακουστικού περιβάλλοντος 

1.1.2: Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου 

1.1.3: Προστασία των ρεμάτων - Εξοικονόμηση 

υδάτινων πόρων 

1.1.4: Ενίσχυση μέριμνας αδέσποτων ζώων 

1.1.5: Προώθηση λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων 

και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

ΜΕΤΡΟ 1.2:  

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.2.1: Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 

1.2.2:. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων 

1.2.3: Πιστοποίηση παιδικών χαρών 

1.2.3:Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

1.2.4: Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, δρόμων 

και κοινόχρηστων χώρων 

1.2.5: Προώθηση λοιπών δράσεων προστασίας και 

ανάδειξης του οικιστικού περιβάλλοντος και 

ευαισθητιποίηση των πολιτών 

ΜΕΤΡΟ 1.3:  

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.3.1: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και 

συντήρηση δικτύου όμβριων 

1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και 

συντήρηση οδικού δικτύου 

1.3.3: Εκσυγχρονισμός και επέκταση δημοτικού 

φωτισμού 

1.3.4: Αναβάθμιση υποδομών διαδικτύου (Οπτικές 

ίνες) 

1.3.5: Βελτίωση συγκοινωνίας 

1.3.6:Διαχείριση της κυκλοφορίας – συστήματα 

στάθμευσης 

1.3.7: Εναλλακτική μετακίνηση 

ΜΕΤΡΟ 1.4: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.4.1.:Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημοτικά κτίρια – πράσινα 

δώματα 
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1.4.2: Χρήση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 

1.4.3.:Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα 

εξοικονόμησης ενέργειας 

ΜΕΤΡΟ 1.5: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1.5.1: Βελτίωση καθαριότητας της πόλης 

1.5.2: Προώθηση ανακύκλωσης 

1.5.3: Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα 

διαχείρισης απορριμμάτων 

ΜΕΤΡΟ 1.6: 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1.6.1: Ανάπτυξη προγράμματος πυροπροστασίας 

1.6.2: Ανάπτυξη προγράμματος σεισμικής θωράκισης 

1.6.3: Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα 

πολιτικής προστασίας 
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ΜΕΤΡΟ 2.1: 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

2.1.1: Ανάπτυξη δομών και υποδομών υγείας και 

προληπτικής ιατρικής 

2.1.2: Βελτίωση του επιπέδου και βαθμού παροχής 

υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα - 

υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

2.1.3: Ανάπτυξη δομών και υποδομών για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού 

ΜΕΤΡΟ 2.2: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΧΗ 

2.2.1: Αναβάθμιση και επέκταση δομών και 

υποδομών για τα παιδιά 

2.2.2: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για την 

τρίτη ηλικία 

2.2.3: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τα ΑμεΑ 

2.2.4: Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τους 

εφήβους και τους νέους 

2.2.5: Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 

κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης 

ΜΕΤΡΟ 2.3: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 

2.3.1: Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη 

λειτουργίας σχολικών μονάδων 

2.3.2: Προώθηση δημιουργικής απασχόλησης 

2.3.3: Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των πολιτών - Προώθηση της 

δια βίου μάθησης 

ΜΕΤΡΟ 2.4: 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

2.4.1:Συντήρηση και αναβάθμιση πολιτιστικών 

υποδομών 

2.4.2: Αναβάθμιση πολιτιστικών προγραμμάτων και 

θεσμών 

2.4.3: Υποστήριξη πολιτιστικών φορέων και ομάδων 

ΜΕΤΡΟ 2.5: 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.5.1: Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών 

υποδομών 

2.5.2: Αναβάθμιση αθλητικών προγραμμάτων και 

θεσμών 
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2.5.3: Υποστήριξη αθλητικών φορέων και ομάδων 
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ΜΕΤΡΟ 3.1: 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1.1: Ενίσχυση τοπικής αγοράς 

3.1.2. Δημιουργία και υποστήριξη δομών 

επιχειρηματικότητας 

3.1.3: Προώθηση της καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών 

3.1.4: Προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

3.1.5: Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 

ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

3.2.1: Δημιουργία δομών και προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας και την 

αύξηση της απασχόλησης 

3.2.2: Επιμόρφωση και κατάρτιση των πολιτών 
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ΜΕΤΡΟ 4.1: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.1.1 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και 

αποτελεσματικότητας 

4.1.2 Βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου . 

4.1.3: Καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχικού 

σχεδιασμού 

4.1.4: Επανασχεδιασμός διοικητικών δομών και 

διαδικασιών 

4.1.5: Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΜΕΤΡΟ 4.2: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

4.2.1: Προώθηση της χρήσης ανοικτών προτύπων και 

ελεύθερου ανοικτού λογισμικό 

ΜΕΤΡΟ 4.3:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.3.1: Επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού 

4.3.2: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

ΜΕΤΡΟ 4.4: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

4.4.1: Εξορθολογισμός των δαπανών 

4.4.2: Αύξηση εσόδων - περιορισμός εξόδων, μέσω 

της αναβάθμισης των διαδικασιών 

4.4.3 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 

ΜΕΤΡΟ 4.5: 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

4.5.1: Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

Κεφάλαιο 2.1: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Σχέδια Δράσης 

 

Κατά τα προηγούμενα βήματα διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου. Στο κεφάλαιο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για την επόμενη πενταετία.  

Σκοπός του παρόντος βήματος είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε δράσεις 

εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα.  

Στο βήμα αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το 

εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το κείμενο με τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες 

διαβούλευσης, τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών 

κοινοτήτων προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. 

Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. 

Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που 

εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς 

επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. 

Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση 

τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες 

δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: 

α.  Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και 

εκπληρώνεται ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, 

προστασίας περιβάλλοντος). 

β. Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις 

υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του    (όπως διοίκηση 

προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη 

του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων). 

Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εμπλέκονται στην 

υλοποίηση πολλών σχεδίων δράσης.  

Οι κύριες λειτουργίες είναι δυνατό να συνεισφέρουν με τις δράσεις τους  

• στην επίτευξη των υπηρεσιακών στόχων για τους οποίους έχουν οριστεί ως αρμόδιες υπηρεσίες 

και  

• στην επίτευξη των δια- υπηρεσιακών στόχων.  

Σε ειδική παράγραφο του κεφαλαίου αυτού είναι δυνατό να προσδιορίζονται: 

α. Δράσεις διαδημοτικής συνεργασίας (μεταξύ όμορων Δήμων), 

β. Δράσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας (μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας ή του Δήμου και 

κεντρικών φορέων) 
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Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων 

 

2.2.1 Πενταετής Προγραμματισμός 

 

Με το προηγούμενο βήμα ολοκληρώθηκαν από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα σχέδια δράσης που αφορούν σε όλους τους στόχους (τοπικής 

και εσωτερικής ανάπτυξης) του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου. 

O πενταετής προγραμματισμός του Δήμου θα προσαρμοστεί  αναλόγως με τα  Έσοδα  -  Έξοδα στοιχεία 

των οποίων παρουσιάζονται για τα έτη 2015 και 2016 στη συνέχεια.  

Η  διάθεση των πόρων θα γίνει με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα το οποίο έχει αναλυθεί 

ανωτέρω.  
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2.2.2 Εκτίμηση των εσόδων – Προυπολογισμός Εσόδων 

 

Κωδικός Περιγραφή 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 
Αναµορφώσεις

Προϋπ/σθέντα 
µέχρι την 
30/6/2015 

Βεβαιωθέντα µέχρι 
την 30/6/2015 

 Εκτιµήσεις  
Εισπραχθέντων  
31/12/ 2015 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 11.181.754,1213.488.028,36 12.846.527,57 10.497.407,69 10.497.407,690,00 

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 197.777,57 212.792,96 68.818,19 176.744,53 176.744,53 0,00 

011 Μισθώµατα 155.375,01 145.724,77 1.750,00 137.728,56 137.728,56 0,00 

0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ∆ΚΚ)  155.375,01 145.724,77 1.750,00 137.728,56 137.728,56 0,00 

0111.0001 Μισθώµατα κτηρίων ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου   50.000,00 64.222,56 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

0111.0002 Μισθώµατα από λοιπά κτήρια   5.000,00 600,00 600,00 7.728,56 7.728,56 0,00 

0111.0003 Μισθώµατα αναψυκτηρίου κτήµατος ∆ηλαβέρη   50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

0111.0004 Αποζηµίωση χρήσεως δηµοτικού ακινήτου η οποία τελεί υπό δικαστική 

εκκρεµότητα   

40.067,24 69.994,44 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 

0111.0005 Μισθώµατα από περίπτερα   10.307,77 10.907,77 1.150,00 0,00 0,00 0,00 

012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων 

χώρων 

42.402,56 67.068,19 67.068,19 39.015,97 39.015,97 0,00 

0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 
(άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958)  

25.500,00 44.492,97 44.492,97 25.500,00 25.500,00 0,00 

0122.0001 Τέλος λαϊκών αγορών   0,00 21.343,47 21.343,47 0,00 0,00 0,00 

0122.0002 Τέλη από εµποροπανήγυρεις   25.500,00 23.149,50 23.149,50 25.500,00 25.500,00 0,00 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
88 

 

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα  16.902,56 22.575,22 22.575,22 13.515,97 13.515,97 0,00 

0129.0003 Τέλος χρήσης υπεδάφους   16.402,56 22.575,22 22.575,22 0,00 0,00 0,00 

0129.0004 Λοιπά έσοδα από ακίνητα   500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 

0129.0005 Μισθώµατα από περίπτερα   0,00 0,00 0,00 13.015,97 13.015,97 0,00 

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.944,99 12.223,27 12.223,27 2.500,00 2.500,00 0,00 

021 Τόκοι κεφαλαίων 1.521,99 11.800,27 11.800,27 2.000,00 2.000,00 0,00 

0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες  1.521,99 11.800,27 11.800,27 2.000,00 2.000,00 0,00 

023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 423,00 423,00 423,00 500,00 500,00 0,00 

0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων  423,00 423,00 423,00 500,00 500,00 0,00 

0231.0001 Ενοικίαση container   423,00 423,00 423,00 500,00 500,00 0,00 

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.228.252,93 7.673.361,96 7.230.818,11 5.572.416,44 5.572.416,44 0,00 

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.222.452,93 7.670.598,95 7.228.055,10 5.569.916,44 5.569.916,44 0,00 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)  6.221.652,93 7.668.934,95 7.226.391,10 5.569.416,44 5.569.416,44 0,00 

0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.  800,00 1.664,00 1.664,00 500,00 500,00 0,00 

0313.0001 Τέλη αποκοµιδής µπάζων   800,00 1.664,00 1.664,00 500,00 500,00 0,00 

034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958) 5.800,00 2.763,01 2.763,01 2.500,00 2.500,00 0,00 

 

Κωδικός Περιγραφή 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 
Αναµορφώσεις

Προϋπ/σθέντα 

µέχρι την 

30/6/2015 

Βεβαιωθέντα 

µέχρι την 

30/6/2015 

 Εκτιµήσεις  
Εισπραχθέντων  

31/12/ 2015 
Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

0341 ∆ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο  2.800,00 421,43 421,43 500,00 500,00 
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0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης  3.000,00 2.341,58 2.341,58 2.000,00 2.000,00 

0343.0001 Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού   3.000,00 2.341,58 2.341,58 2.000,00 2.000,00 

04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 837.595,70 1.181.567,03 1.127.798,54 1.012.400,00 1.012.400,00 

041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 366.495,70 435.421,76 424.008,15 418.500,00 418.500,00 

0411 ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου  0,00 253,74 253,74 0,00 0,00 

0412 ∆ικαίωµα ενταφιασµού  140.000,00 190.118,64 190.118,64 165.000,00 165.000,00 

0412.0001 ∆ικαίωµα ταφής   140.000,00 190.118,64 190.118,64 165.000,00 165.000,00 

0413 ∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)  145.000,00 159.120,16 149.047,01 170.000,00 170.000,00 

0414 Τέλος ανακοµιδής  18.000,00 22.145,00 22.145,00 20.000,00 20.000,00 

0415 ∆ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων  59.200,00 58.298,52 56.958,06 59.000,00 59.000,00 

0415.0001 ∆ικαιώµα για την χρήση παλαιού οστεοφυλακίου   22.200,00 20.853,00 20.853,00 22.000,00 22.000,00 

0415.0002 ∆ικαίωµα για την χρήση νέου οστεοφυλακίου   37.000,00 37.445,52 36.105,06 37.000,00 37.000,00 

0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών  4.295,70 5.485,70 5.485,70 4.500,00 4.500,00 

0417.0001 Τέλος καθαριότητας οικογενειακού τάφου   1.795,70 1.885,70 1.885,70 2.000,00 2.000,00 

0417.0002 Τέλος εκποίησης υλικών   2.500,00 3.600,00 3.600,00 2.500,00 2.500,00 

043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 148.300,00 139.694,00 139.694,00 149.100,00 149.100,00 

0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών  148.300,00 139.694,00 139.694,00 149.100,00 149.100,00 

0434.0001 Έσοδα από την εκµετάλλευση του Κολυµβητηρίου   140.000,00 136.489,00 136.489,00 133.000,00 133.000,00 

0434.0002 Έσοδα από την εκµετάλλευση του γηπέδου τέννις   2.200,00 285,00 285,00 5.000,00 5.000,00 

0434.0003 Έσοδα από την εκµετάλλευση του γηπέδου ποδοσφαίρου   100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

0434.0004 'Εσοδα από συµµετοχή µελών Κ.Α.Π.Η. σε θαλάσσια µπάνια και εκδροµές   1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

0434.0005 Έσοδα από την εκµετάλλευση του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου   5.000,00 2.920,00 2.920,00 10.000,00 10.000,00 
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044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 300.000,00 551.895,92 544.590,85 400.000,00 400.000,00 

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)  300.000,00 551.895,92 544.590,85 400.000,00 400.000,00 

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 13.000,00 44.636,95 16.637,14 24.000,00 24.000,00 

0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 

Ν 2130/93) 

  

3.000,00 2.134,60 2.134,60 14.000,00 14.000,00 

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)  

10.000,00 42.502,35 14.502,54 10.000,00 10.000,00 

Κωδικός Περιγραφή 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 
Αναµορφώσεις

Προϋπ/σθέντα 

µέχρι την 

30/6/2015 

Βεβαιωθέντα 

µέχρι την 

30/6/2015 

 Εκτιµήσεις  
Εισπραχθέντων  

31/12/ 2015 
Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

0452.0002 Tέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , 

εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων   

10.000,00 42.502,35 14.502,54 10.000,00 10.000,00 

046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 9.800,00 9.566,40 2.516,40 20.800,00 20.800,00 

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)  9.700,00 9.566,40 2.516,40 20.700,00 20.700,00 

0461.0001 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων για περίπτερα   3.000,00 760,00 760,00 2.000,00 2.000,00 

0461.0002 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων για καντίνες   4.500,00 7.500,00 450,00 2.000,00 2.000,00 

0461.0004 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα για 

τραπεζοκαθίσµατα   

1.500,00 1.197,92 1.197,92 1.000,00 1.000,00 

0461.0005 Τέλος χρήσης πεζοδροµίου γιά τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών   500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

0461.0006 Τέλος χρήσης πεζοδροµίου από εποχιακούς µικροπωλητές   100,00 66,00 66,00 100,00 100,00 

0461.0007 Λοιπά τέλη χρήσης πεζοδροµίου   100,00 42,48 42,48 100,00 100,00 

0461.0008 Τέλη χρήσης υπεδάφους εταιρειών τηλεφωνίας   0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
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0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)  100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

0462.0001 Τέλος διαφήµισης από περίπτερα   100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

047 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 0,00 352,00 352,00 0,00 0,00 

0471 Λοιπά δυνητικά τέλη  0,00 352,00 352,00 0,00 0,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 399.864,00 493.187,08 491.973,40 360.000,00 360.000,00 

051 Φόροι 299.864,00 409.310,72 408.097,04 300.000,00 300.000,00 

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)  250.000,00 409.310,72 408.097,04 300.000,00 300.000,00 

0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)  49.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

052 Εισφορές 100.000,00 83.876,36 83.876,36 60.000,00 60.000,00 

0524 Λοιπές εισφορές  100.000,00 83.876,36 83.876,36 60.000,00 60.000,00 

0524.0001 Εισφορές νηπίων   100.000,00 83.876,36 83.876,36 60.000,00 60.000,00 

06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 3.423.219,63 3.820.921,15 3.820.921,15 3.293.216,72 3.293.216,72 

061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.423.219,63 3.820.921,15 3.820.921,15 3.293.216,72 3.293.216,72 

0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)  2.834.836,23 3.051.448,21 3.051.448,21 2.721.382,92 2.721.382,92 

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)  

159.720,00 151.445,20 151.445,20 143.170,40 143.170,40 

0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε)  428.663,40 618.027,74 618.027,74 428.663,40 428.663,40 

0619.0003 ΚΑΠ του Ν. 3756/09 για λειτουργικά   312.322,16 618.027,74 618.027,74 312.322,16 312.322,16 

0619.0004 ΚΑΠ του Ν. 3756/09 για επενδυτικά   116.341,24 0,00 0,00 116.341,24 116.341,24 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 93.099,30 93.974,91 93.974,91 80.130,00 80.130,00 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
92 

 

Κωδικός Περιγραφή 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 
Αναµορφώσεις 

Προϋπ/σθέντα 

µέχρι την 

30/6/2015 

Βεβαιωθέντα 

µέχρι την 

30/6/2015 

 Εκτιµήσεις  
Εισπραχθέντων  

31/12/ 2015 
Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 93.099,30 93.974,91 93.974,91 80.130,00 80.130,00 0,00 

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ)  

10.800,00 12.834,91 12.834,91 10.800,00 10.800,00 0,00 

0713.0001 Παράβολα για την έκδοση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος   

10.000,00 11.034,91 11.034,91 10.000,00 10.000,00 0,00 

0713.0002 Παράβολα γιά την έκδοση άδειας µουσικών οργάνων   800,00 1.800,00 1.800,00 800,00 800,00 0,00 

0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-

20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)  

81.799,30 81.140,00 81.140,00 68.830,00 68.830,00 0,00 

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 

0718.0002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις   500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 4.607.875,05 3.360.982,54 3.347.196,16 2.667.759,32 2.667.759,32 -333.279,95 

11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 158,72 259,22 259,22 200,00 200,00 0,00 

111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 158,72 259,22 259,22 200,00 200,00 0,00 

1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, 

άρθρο 56Ν 1416/84)  

158,72 259,22 259,22 200,00 200,00 0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 132.282,46 88.316,18 88.316,18 167.000,00 167.000,00 310.100,00 

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 132.282,46 88.316,18 88.316,18 167.000,00 167.000,00 310.100,00 

1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα(µέσω του ΕΣΠΑ)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.100,00 

1212.0003 Επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  για το πρόγραµµα "Εναρµόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής"   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.100,00 
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1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 

δαπάνες  

132.282,46 88.316,18 88.316,18 0,00 0,00 0,00 

1214.0006 Λοιπές επιχορηγήσεις   5.282,46 5.282,46 5.282,46 0,00 0,00 0,00 

1214.0014 Επιχορήγηση ΟΑΕ∆ για ΙΚΑ   127.000,00 83.033,72 83.033,72 0,00 0,00 0,00 

1219 Λοιπές επιχορηγήσεις  0,00 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 0,00 

1219.0004 Επιχορήγηση ΟΑΕ∆ για ΙΚΑ   0,00 0,00 0,00 127.000,00 127.000,00 0,00 

1219.0005 Λοιπές επιχορηγήσεις   0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

1219.0006 Επιχορήγηση για το πρόγραµµα ΕΝ∆ΕΙΑ   0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 4.206.916,01 2.943.199,56 2.943.199,56 2.285.559,32 2.285.559,32 -643.379,95 

131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 254.920,00 418.065,00 418.065,00 287.620,00 287.620,00 0,00 

1311 ΚΑΠ Επενδυτικών ∆απανών των ∆ήµων  (ΣΑΤΑ)  190.920,00 354.065,00 354.065,00 223.620,00 223.620,00 0,00 

1311.0001 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ   190.920,00 354.065,00 354.065,00 223.620,00 223.620,00 0,00 

1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο13 Ν.2880/2001)  48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 0,00 
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2.2.3 Κατανομή των εξόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών  

Κωδικός Περιγραφή 

Προηγούµενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Αναµορφώσεις

Προϋπολογισθέ 
ντα µέχρι την  
30/6/2015 

Ενταλθέντα µέχρι 
την 30/6/2015 

 Εκτιµήσεις  
Πληρωθέντων 

31/12/ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 14.682.302,35 14.042.774,41 14.222.782,47 13.457.527,36 13.457.527,36 244.774,25

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.211.314,25 4.945.420,67 4.946.018,35 5.568.270,89 5.568.270,89 -25.044,53

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 600.859,49 501.867,46 514.167,46 641.302,72 641.302,72 145.984,34

62 Παροχές τρίτων 1.889.459,63 1.529.344,97 1.562.387,62 2.082.165,10 2.082.165,10 18.423,23

63 Φόροι - Τέλη 216.000,00 138.829,42 176.957,65 140.000,00 140.000,00 1.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 247.577,48 233.507,33 270.407,94 270.300,00 270.300,00 10.000,00

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 3.901.611,88 4.100.605,66 4.154.265,24 2.233.195,02 2.233.195,02 82.263,94

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 735.933,19 507.014,88 511.173,19 988.584,31 988.584,31 147,27

67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις -

Παροχές -  

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές) 

1.882.546,43 2.086.139,02 2.087.360,02 1.529.709,32 1.529.709,32 12.000,00

68 Λοιπά έξοδα -3.000,00 45,00 45,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 4.987.490,28 2.980.958,38 3.026.820,97 3.296.640,17 3.296.640,17 341.786,97

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 497.374,61 331.654,89 333.909,48 1.359.036,93 1.359.036,93 411.918,42

73 Έργα 4.410.310,24 2.589.178,52 2.632.786,52 1.873.937,24 1.873.937,24 -128.479,95

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 79.805,43 60.124,97 60.124,97 63.666,00 63.666,00 58.348,50

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.491.086,37 2.467.124,37 2.497.011,98 8.701.814,95 8.701.814,95 1.145.613,33
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81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 722.677,55 591.237,12 616.381,26 495.303,33 495.303,33 105.833,45

82 Λοιπές αποδόσεις 2.289.047,49 1.875.887,25 1.880.630,72 2.251.100,00 2.251.100,00 90.000,00

83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα 

Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 

5.479.361,33 0,00 0,00 5.955.411,62 5.955.411,62 949.779,88

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12.081,13 0,00 0,00 81.144,40 81.144,40 -50.107,03

91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη 

δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 

12.081,13 0,00 0,00 81.144,40 81.144,40 -50.107,03

Σύνολα:  28.172.960,13 19.490.857,16 19.746.615,42 25.537.126,88 25.537.126,88 1.682.067,52
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ  

 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύνολο 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.238.040,01 
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.266.704,38 
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.575.589,79 
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8.022.161,44 
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 206.855,22 
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 561.507,26 
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 272.358,83 
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 708.734,81 
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από 

Π 
1.546.599,26 

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( Έργα και δράσεις χρηµα 304.873,96 
64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσ 423.984,88 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 328.572,64 
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 81.144,40 

 Σύνολα    25.537.126,88 
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Χρηματοδοτικά Προγράμματα 
Πράσινο Ταμείο 

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος  

με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, 

παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η 

στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού 

συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του. 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020) 

 

Το πρόγραµµα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των 

επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και στην προαγωγή της 

δηµιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρηµατίες που 

ενδιαφέρονται για χρηµατοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να 

αναπτύξουν µια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαµορφώνουν ή εφαρµόζουν σχετικές 

πολιτικές. Το πρόγραµµα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράµµατος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και 

την Καινοτοµία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί 

κάτω από το πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.  

Το πρόγραµµα στοχεύει στα εξής:  

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. 

 • ∆ηµιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.  

• Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής κουλτούρας στην Ευρώπη.  

 • Ενδυνάµωση της βιώσιµης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  

• Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές. Το πρόγραµµα 

COSME υποστηρίζει, συµπληρώνει και συντονίζει δράσεις των κρατών µελών. Το πρόγραµµα αγγίζει 

ιδιαίτερα προβλήµατα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονοµιών κλίµακας ή ως 

αποτέλεσµα της επίδειξης τους, µπορούν να αντιµετωπιστούν πιο αποτελεσµατικά σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όπως:  

• Η αντιµετώπιση του κατακερµατισµού της αγοράς στην ενιαία αγορά. 

 • Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη µέλη. Οι κύριες δράσεις στο 

πλαίσιο του προγράµµατος αφορούν τα εξής: 

 • Την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, µέσω εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Τα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους: τη 
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δηµιουργία, επέκταση και µεταβίβαση επιχείρησης. Μια διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για την 

ανάπτυξη, θα παρέχει επιχειρηµατικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξης τους. 

 • Το Enterprise Europe Network: ∆ίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα 

«one-stop shop» για τις επιχειρηµατικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.  

• Την Επιχειρηµατικότητα. Η υποστήριξη θα δίνεται, για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εντοπισµό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 

 • Τη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής 

ανάπτυξης τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκµηριωµένης 

χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής.  

• Τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Το πρόγραµµα COSME παράσχει στις ΜΜΕ υποστήριξη για διευκόλυνση της 

επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ. ∆ιεθνείς επιχειρηµατικές 

συνεργασίες θα ενισχυθούν, ιδίως, για µείωση των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, µεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων εµπορικών εταίρων της. 

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 8 

η Σεπτεµβρίου 2016. Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, καθώς και περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα : 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-spoc-2016-02-03-supportingbusinesses-expansion-internal-market-

improving-points-single-contact 

 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ‘∆ικαιοσύνη, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες 

στον τοµέα πολιτικής για τα ναρκωτικά 

 

Το πρόγραµµα ∆ικαιοσύνη 2014-2020 υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού τοµέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώµατα, µε έµφαση σε 

δραστηριότητες µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραµµα ∆ικαιοσύνη 

αποτελεί συνέχεια των προγραµµάτων Αστική ∆ικαιοσύνη, Ποινική ∆ικαιοσύνη και πρόληψη της 

τοξικοµανίας και προγράµµατα πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and 

Information Programmes). Με συνολικό προϋπολογισµό 378 εκατ. ευρώ, ο γενικός στόχος του 

προγράµµατος ∆ικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός πραγµατικά ευρωπαϊκού χώρου 

δικαιοσύνης, µε βάση την αµοιβαία εµπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και 

ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νοµικών 

επαγγελµατιών, και θα στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών. 

Πιο συγκεκριµένα, βασικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:  

Προώθηση της πρακτικής εφαρµογής των πορισµάτων της έρευνας για τα ναρκωτικά, και ιδιαιτέρα το 

ζήτηµα του εθισµού, για την αντιµετώπιση τρεχουσών προκλήσεων και νέων απειλών.  

 Υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών για την ενίσχυση της συνεισφοράς τους σε έργα σε 

τοπικό επίπεδο και σε δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών.  
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 ∆ιεύρυνση της γνωστικής βάσης και των καινοτόµων µεθόδων αντιµετώπισης του φαινοµένου των νέων 

ψυχοενεργητικών ουσιών. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα σχέδιο βιωσιµότητας ώστε 

να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσµατα του έργου έχουν µακροπρόθεσµο αντίκτυπο και µετά το πέρας της 

ενωσιακής χρηµατοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδοτηθούν ερευνητικές δραστηριότητες, συλλογή 

δεδοµένων, σεµινάρια κατάρτισης, δηµιουργία δικτύων συνεργασίας, ανταλλαγές καλών πρακτικών, 

εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις ειδηµόνων, δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 

18η Οκτωβρίου 2016. Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, καθώς και περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities /just/topics/21067-just-2016-

ag-drug.html 

 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2016 στο πλαίσιο του 

προγράµµατος LIFE για τη χρηµατοδότηση έργων δράσης για το κλίµα και το περιβάλλον. 

 

Οι περιβαλλοντικοί πόροι είναι άνισα κατανεµηµένοι ανά την Ένωση, αλλά τα οφέλη τους αφορούν και 

γίνονται αισθητά από την Ένωση ως σύνολο. Η υποχρέωση που έχει η Ένωση να διατηρεί τους πόρους 

αυτούς προϋποθέτει τη συνεκτική εφαρµογή των αρχών της αλληλεγγύης και του επιµερισµού των 

ευθυνών, πράγµα που συνεπάγεται ότι ορισµένα περιβαλλοντικά και κλιµατικά προβλήµατα της Ένωσης 

αντιµετωπίζονται καλύτερα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Από το 1992, τα προγράµµατα LIFE έχουν 

διαδραµατίσει ουσιώδη ρόλο για τη βελτίωση της αλληλεγγύης και του επιµερισµού ευθυνών όσον 

αφορά τη διατήρηση του κοινού αγαθού που συνίσταται στο περιβάλλον και το κλίµα της Ένωσης.  

Το πρόγραµµα LIFE αναµένεται να συνεχίσει να διαδραµατίζει το ρόλο αυτό. Με δεδοµένα τα 

χαρακτηριστικά και το µέγεθός του, το πρόγραµµα LIFE δεν µπορεί να επιλύσει όλα τα περιβαλλοντικά και 

κλιµατικά προβλήµατα. Στόχος του είναι να γίνει καταλύτης για την προώθηση αλλαγών στην ανάπτυξη 

και υλοποίηση πολιτικών, παρέχοντας και διαδίδοντας λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη 

των περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων αλλά και προωθώντας καινοτόµες τεχνολογίες όσον αφορά 

το περιβάλλον  και την αλλαγή του κλίµατος. Κατά την προσπάθεια αυτή, το Πρόγραµµα LIFE θα στηρίξει 

την υλοποίηση του γενικού ενωσιακού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία 

εντός των ορίων του πλανήτη µας»(«7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον»). Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

γενικοί στόχοι το Προγράµµατος LIFE είναι οι ακόλουθοι:  

Να συµβάλλει στη στροφή προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε 

αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίµατος, στην προστασία και στη 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της 

βιοποικιλότητας, συµπεριλαµβανοµένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιµετώπιση 

της υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων.  
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 Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής 

και νοµοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση και την 

ενσωµάτωση περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική 

του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ άλλων και µέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα.  

 Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιµατικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, 

συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών 

παραγόντων.  

 Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ∆ράσης.  

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραµµα LIFE θα συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην 

επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού 

Προγράµµατος ∆ράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων σχετικών µε περιβάλλον και 

κλιµατική αλλαγή. Το νέο Πρόγραµµα LIFE µε δύο υποπρογράµµατα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για 

τη ∆ράση Κλίµα θα προωθήσει τους πιο πάνω γενικούς στόχους. Σηµειώνεται ότι η δηµιουργία του 

υποπρογράµµατος για τη ∆ράση Κλίµα αναβαθµίζει την πρώην θεµατική ενότητα της “κλιµατικής 

αλλαγής” στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του µέρους της ∆ιακυβέρνησης του LIFE+ . Το 

µέρος του «Περιβάλλοντος» του νέου προγράµµατος καλύπτει τρεις τοµείς προτεραιότητας: περιβάλλον 

και αποδοτικότητα των πόρων; φύση και βιοποικιλότητα; και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και 

πληροφόρηση. Το µέρος της “∆ράσης για το Κλίµα» καλύπτει τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής˙ την 

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή˙ και κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το πρόγραµµα 

αποτελείται επίσης από µια νέα κατηγορία έργων, που χρηµατοδοτούνται από κοινού, και τα οποία θα 

λειτουργήσουν σε µεγάλη περιφερειακή κλίµακα. Τα έργα αυτά θα έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής και να ενσωµατωθούν καλύτερα σε άλλους τοµείς πολιτικής. O 

συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 3,456,655,000 ευρώ µε το ποσοστό της 

κοινοτικής επιδότησης να κυμαίνεται µεταξύ 55-100%. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ KAI ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 
Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η 

συγκέντρωση των απόψεων και των προτάσεών σας, τόσο για τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες 

και τη δραστηριότητα, όσο και στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας που εποπτεύετε. 

Οι ερωτήσεις του παρόντος ερωτηματολογίου στοχεύουν στον εντοπισμό αδυναμιών / προβλημάτων και 

στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των προηγουμένων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων από το Δήμο.  

Τα στοιχεία που σας ζητούνται θα αξιοποιηθούν από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και ανάπτυξης του 

Δήμου,  η οποία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων 

διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, κατά τη διαδικασία σύνταξης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, ξεκινά με την ανάλυση και αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και του εσωτερικού του περιβάλλοντος. Στόχος είναι ο 

εντοπισμός των σημαντικότερων προβλημάτων (κρισίμων ζητημάτων) που πρέπει να αντιμετωπίσει ο 

Δήμος το επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του και τις ευκαιρίες προκειμένου να 

βελτιωθεί η κατάσταση στην περιοχή αλλά και η κατάσταση στο «εσωτερικό περιβάλλον» του ίδιου του 

Δήμου ως οργανισμού, δηλαδή η λειτουργία των υπηρεσιών του.   

 

Το ερωτηματολόγιο δομείται σε τρία τμήματα:  

Το τμήμα Α αφορά στην αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της κάθε υπηρεσίας και 

συμπληρώνεται από όλες τις υπηρεσίες.  

Το τμήμα Β αφορά στην αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου και συμπληρώνεται μόνο 

από τις υπηρεσίες που αναγράφονται σε αυτό (κάθετες). 

Το τμήμα Γ συμπληρώνεται μόνο από τις οριζόντιες υπηρεσίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα 

οικονομικών, προσωπικού, πληροφορικής, κλπ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Διοικητική Υπηρεσία 

Οικονομική Υπηρεσία 

Νομική Υπηρεσία 

Υπηρεσία Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
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Υπηρεσίες Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

Υπηρεσία Διοικητικής Βοήθειας 

Υπηρεσία Διαφάνειας 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Το ερωτηματολόγιο παρακαλούμε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να το αποστείλετε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………… 

 Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή 

πιθανές ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (…………………………..)   

  

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  Υπηρεσίας : 

Δήμος : 

 

Ατομικά και Υπηρεσιακά στοιχεία του προϊσταμένου της υπηρεσίας 

 

Ονοματεπώνυμο του 

Προϊσταμένου  

 

Tηλ. επικοινωνίας  

Κλάδος / Ειδικότητα  

Βαθμός  
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ΤΜΗΜΑ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Συμπληρώνεται από όλες τις Υπηρεσίες  

 

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Α είναι να εντοπισθούν τα σημαντικότερα προβλήματα και να 

διατυπωθούν προτάσεις σε σχέση με την οργάνωση, τη στελέχωση, τη μηχανοργάνωση, τον εξοπλισμό, τα 

συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει κάθε υπηρεσία. Με άλλα λόγια, να εντοπισθούν τα 

χαρακτηριστικά του «εσωτερικού περιβάλλοντος» της κάθε Υπηρεσίας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της.  

 

Συμπληρώνεται από όλες τις υπηρεσίες και η κάθε μια εστιάζει στα δικά της εσωτερικά ζητήματα.  

 

Απασχολούμενο προσωπικό  

ΤΜΗΜΑ ……….. 

Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

   

   

   

ΤΜΗΜΑ …… 

   

   

ΤΜΗΜΑ ……….. 

   

   

 

Καταλληλότητα, επάρκεια   

Οι ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των 

δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού 

α) Ασκείται συστηματική πολιτική επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου;  

   

ΝΑΙ  ΟΧΙ    

     

β) Προσδιορίστε τους τίτλους των θεμάτων για τα οποία ενδεχομένως χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση / 

επιμόρφωση το προσωπικό της Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

Κτίρια & Εξοπλισμός    

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Οι υπάρχοντες χώροι εγκατάστασης της Υπηρεσίας είναι επαρκείς, κατάλληλοι και λειτουργικοί;  

  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

  

Αν ΟΧΙ, αιτιολογείστε  

 

 

 

 

 

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό   

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα, μηχανήματα ή άλλα τεχνικά μέσα). 
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Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό 

  

  

  

  

  

  

 

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού 

Ποια είναι τα τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης της κτιριακής 

υποδομής και  του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία; 

 

 

 

 

 

Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής   

Ποια είναι τα προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής  (software and hardware)  που 

χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία;  

 

 

 

 

 

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου  

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό πληροφορικής (λογισμικό και υλικό) και στον 

εξοπλισμό γραφείου (ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά), εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου  

εξοπλισμού. 

 

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και 
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εξοπλισμό γραφείου 

  

  

  

  

  

  

  

 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Ποιες λειτουργίες / δραστηριότητες της Υπηρεσίας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να  υποστηρίζονται με 

συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητάς τους ; 

 

 

 

 

 

 

Οργανωτική δομή της Υπηρεσίας;  

Αναφέρατε προβλήματα που διαπιστώνετε σε σχέση με την οργανωτική δομή της Υπηρεσίας (π.χ. ανάγκη 

αύξησης των Τμημάτων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων στα Τμήματα);  

 

 

 

 

Νέες αρμοδιότητες 

Αν η υπηρεσία σας πρόκειται να αναλάβει κάποιες νέες αρμοδιότητες, καταγράψτε πιθανά προβλήματα 

(τυχόν επικαλύψεις με άλλες υπηρεσίες) και τις προϋποθέσεις για να ασκηθούν με επιτυχία. 
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Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας από άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή εξωτερικούς συνεργάτες; 

(π.χ. νομική υποστήριξη, υποστήριξη σε θέματα μηχανοργάνωσης, σε θέματα χρηματοδοτήσεων, σε 

θέματα προγραμματισμού, κοκ) 

 

 

 

 

 

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου 

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με τις Υπηρεσίες με τις 

οποίες συνεργάζεστε.  

 

 

 

 

 

Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες εκτός του Δήμου 

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας  με άλλες υπηρεσίες με 

τις οποίες συνεργάζεστε.  

 

 

 

 

 

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας 

Γίνεται προγραμματισμός της δράσης της Υπηρεσίας; Προβλέπονται διαδικασίες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του έργου της; 
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Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας στις ανάγκες των αποδεκτών της και στο έργο 

που έχει να επιτελέσει; 

 

 

 

 

 

 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Υπηρεσίας 

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, 

προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη περίοδο (π.χ. βελτίωση της οργάνωσης, 

ανανέωση εξοπλισμού, κτιριακές εγκαταστάσεις, κατάρτιση προσωπικού, νέα μέθοδος προμηθειών, 

μηχανογράφηση κρίσιμων διαδικασιών λειτουργίας, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής κλπ).   

 

1  

2  

3  

4  
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ΤΜΗΜΑ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (του Δήμου) 

 

Συμπληρώνεται από τις Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες 

 

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Β είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που υπάρχουν στο Δήμο σε 

σχέση με διάφορους τομείς (οικιστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό) και που 

πρέπει να αντιμετωπισθούν για την ανάπτυξη της περιοχής, την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών 

των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.   

Είναι προφανές ότι τα ζητήματα προσεγγίζονται από την πλευρά των αρμοδιοτήτων που έχει γι΄ αυτά ο 

Δήμος. 

 

Συμπληρώνεται για τις κάθετες υπηρεσίες της, δηλαδή εκείνες μέσω των οποίων ασκούνται οι 

αρμοδιότητες του Δήμου σε ένα θεματικό τομέα και οι οποίες παράγουν υπηρεσίες και δημόσια αγαθά 

για την ικανοποίηση αναγκών των πολιτών και τη βελτίωση της κατάστασης της περιοχής (από πλευράς 

έργων, υποδομών, κλπ). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται 3 θεματικές ενότητες και τα θέματα που εντάσσονται σε κάθε 

μία από αυτές. Τσεκάρετε στην τρίτη στήλη ποια από αυτά αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας σας και, 

εφόσον δε συμπεριλαμβάνεται κάποιο στον πίνακα, συμπληρώστε το στην 1η ή 2η στήλη.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ……… 

Περιβάλλον και 

ποιότητα ζωής     

Περιβάλλον  

Πολεοδομία  

Καθαριότητα    

Ανακύκλωση  

Συντήρηση Πρασίνου   

Ύδρευση - Αποχέτευση  

Φυσικό περιβάλλον  

Οικιστικό περιβάλλον  

Δίκτυα - Υποδομές  
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Κοινωνική 

μέριμνα, υγεία, 

παιδεία, 

πολιτισμός, 

αθλητισμός 

Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια  

Κοινωνική μέριμνα/ Ενσωμάτωση  

Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση  

Πολιτισμός - Αθλητισμός  

Ισότητα των Φύλων & Ευκαιριών  

  

  

  

Οικονομία και 

απασχόληση 

                                         

Οικονομικές Υποδομές & Δίκτυα  

Οικονομικές Δραστηριότητες  

Απασχόληση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 

Εθελοντισμός & ανάπτυξη σχέσεων 

με τις ΜΚΟ 

 

  

  

 

 

Για κάθε ένα από τα προηγούμενα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας, παρουσιάστε 

συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες  

 

Θέμα 1ο ….……………. 

2.α) Υφιστάμενη κατάσταση /  Προβλήματα / ανάγκες   

Παρουσιάστε στοιχεία, ποιοτικά ή ποσοτικά, που περιγράφουν την κατάσταση στο θέμα και καταγράψτε 

τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ή ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για 

τη βελτίωση της κατάστασης στο θέμα 

Π.χ. ποια είναι τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε έργα 

υποδομής, ποια είναι η κατάσταση των φυσικών πόρων και τι προβλήματα εντοπίζετε, ποιες δομές 

κοινωνικής πρόνοιας υπάρχουν και τι προβλήματα συντονισμού διαπιστώνετε, ποια προβλήματα 

εντοπίζετε, από την πλευρά της δικής σας λειτουργίας σας,  κοκ. ; 
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2.β) Ευκαιρίες / δυνατότητες 

Σημειώστε ευκαιρίες που έχετε εντοπίσει και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, π.χ. ευκαιρία 

χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ, δυνατότητες συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες αρμοδιότητες, κοκ.  

 

 

 

 

 

 

2.γ) Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  

Ιεραρχείστε τα προβλήματα που παρουσιάσατε για το θέμα και παρουσιάστε τις προτάσεις σας για την 

αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου. 

Π.χ. ποιες συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να αναλάβει ο Δήμος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ή για 

την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών, ή για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την 

προαγωγή του αθλητισμού στα σχολεία, ή για έργα υποδομής, ή για τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών 

για την πολιτική προστασία, κοκ.  
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ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Συμπληρώνεται από  Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε οριζόντιες λειτουργίες  

 

Στόχος των ερωτήσεων του Τμήματος Γ είναι η συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση των εσωτερικών 

χαρακτηριστικών του Δήμου, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού του, της οργάνωσής του, του 

εξοπλισμού του, των κτιρίων του, των οικονομικών του, κοκ με απώτερο σκοπό την εσωτερική ανάπτυξη 

του Δήμου ως Οργανισμού και την ικανοποίηση των αναγκών των επιμέρους υπηρεσιών του. Ενώ στο 

Τμήμα Α αποτυπώθηκαν και καταγράφηκαν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της κάθε Υπηρεσίας ξεχωριστά, 

σε αυτό το Τμήμα καταγράφονται τα συνολικά μεγέθη, όπως αυτά τα γνωρίζουν και τα παρακολουθούν οι 

οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Συμπληρώνεται από τις οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή εκείνες που υποστηρίζουν τη λειτουργία 

των καθέτων υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Δήμου. Ο ρόλος τους συνίσταται στην 

εξασφάλιση πόρων (λ.χ. έσοδα, υλικά, εξοπλισμός, προσωπικό, πληροφορίες) και στην παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης (π.χ. διαχείριση θεμάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες υλικών και 

εξοπλισμού, νομική υποστήριξη, κλπ) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα θέματα εσωτερικής ανάπτυξης. Σημειώστε ποια από αυτά 

αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας σας και, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο στον πίνακα, 

συμπληρώστε το.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……… 

Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας  

Ανθρώπινο δυναμικό και συνεργασίες  

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός  

Οικονομικά και περιουσία  

  

  

 

Για κάθε ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας, παρουσιάστε συνοπτικά την 

υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες. 

Θέμα 1ο ……………. 

2α)Υφιστάμενη κατάσταση /  Προβλήματα / ανάγκες   
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Παρουσιάστε στοιχεία, ποιοτικά ή ποσοτικά, που περιγράφουν την κατάσταση στο θέμα και εντοπίστε τα 

προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ή ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για τη βελτίωση της 

κατάστασης. 

π.χ. ποια είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου, ποιο το ύψος των ανελαστικών και ελαστικών 

δαπανών της υπηρεσίας,  ποια είναι τα προβλήματα στελέχωσης, ποιες οι ανάγκες κατάρτισης, έχει κάθε 

υπάλληλος Η/Υ, τα κτίρια είναι σε καλή κατάσταση, ο εξοπλισμός των γραφείων είναι επαρκής; 

 

 

 

 

 

 

2β) Ευκαιρίες / δυνατότητες 

Σημειώστε ευκαιρίες που έχετε εντοπίσει και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν.  

 

 

 

 

 

2γ) Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη 

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, 

προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη περίοδο. 

 

1  

2  

3  

4  
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Υποστηρικτικό Έντυπο για την αποδελτίωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

  

  

  

  

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

  

  

  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

      

      

      

      

      

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

      

      

      

      

      

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ ΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μεταμόρφωσης 2015 - 2019 

 

 
116 

 

  

  

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Κωδικός κατηγορίας Αριθμός Υπαλλήλων Κλάδος/ειδικότητα Επίπεδο εκπαίδευσης 

        

        

        

        

        

        

        

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλήθος Είδος 

    

    

    

    

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ      

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ 

ΦΟΡΕΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ Ή 

ΙΔΩΤΙΚΟΣ) /ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διαδημοτικές 

      

      

      

Διαβαθμιδικές 

      

      

      

Διεθνείς 

      

      

      

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΓΚΕΣ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

  

  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

  

  

  

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

  

  

  

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

  

  

 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1.   

2.   

3.   

4.   
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο   

Διεύθυνση   

Τηλ.   

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό; 

  Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

  Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

  Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια) 

  Από τοπικά μέσα ενημέρωσης 

  Από άλλο Δημότη 

   Από τοπικό σύλλογο / φορέα 

   Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 

 

 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου στον τομέα του 

Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση 

απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη 

σχετικών υποδομών, κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της 

Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, 

ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αναφέρατε; 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου σας μέσα από τα οποία μπορεί να επιταχυνθεί η 

ανάπτυξη; 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 

Δήμου; 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

Το έντυπο ερωτηματολογίου μπορείτε να καταθέσετε 

…………………………………………………………….…….. 

 


